
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

01a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.47  ) ( 1619  )  ( 896  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةالصلا يف  تافقو  نع  خيشلل  ةملك 

كلذ2- ريغو  لافطأ  وأ  لاـجر  روص  وأ  ءارذـعلا  ميرم  لـثمت  تاـيراع  ءاـسن  وأ  تاـناويح  ةروص  اـهيلع  موسرم  ةـيئاسنلا  ةـشمقألا  ضعب  دـجوي 
لوخدو اهيف  ةالـصلاو  اهـسبلو  اهءارـش  مكح  امف  قيقدتلا  دعب  الإ  نيعلل  حضتي  اهنم ال  ريثكلا  نأ  عم  ةلالجلا  ظفل  اهيلع  بتك  ىرخأ  ةـشمقأو 

امو يرتشملا  ملعأ  نإو  ىتح  اهنمث  هل  لحي  لهو  اهيف  امب  يرتشملا  ملعي  نأ  نود  اهعيب  عئابلل  لحي  له  ةـلالجلا  ظفل  هيلع  بتك  اميف  مامحلا 
 . ةرهاظلا هذه  ىلع  ءاضقلا  يف  عمتجملا  بجاو 

؟. 3- ةحاسلا ىلع  يتلا  ةيمالسإلا  تاعامجلا  دقنو  مالكلا  يف  طباضلا  وه  امف  اهريغو  تاعامجلا  لوح  سانلا  نيب  مالكلا  رثك 

ةرافك4- هيلع  تناك  اذإو  مكحلا  امف  مارح  لازنإلاب  عامجلا  نأ  ملعيو  هتبوقعو  مكحلا  لهجي  وهو  لزني  ملو  ناضمر  راهن  يف  هتجوز  عماـج  لـجر 
؟.  نيكسم لك  رادقم  امف 

لوخد5- ضفري  دـلاولا  نأ  ـالإ  اـهنيد  رومأ  ملعتتل  لجـسملا  نم  ةدـيفملا  ةطرـشألا  عامـس  يف  بغرتو  ملعتت  مل  ةدـلاو  يدـنع  لوـقي :  لـئاس 
؟.  دلاولا ملع  نودب  تيبلا  ىلإ  لجسملا  لاخدإ  يف  جرح  مألا  ىلع  لهف  تيبلا  لجسملا 

؟. 6- اهنم نمثلا  ىلع  يرتشملا  لصحيل  همسإب  عماوصلا  هلاخدإ  زوجي  لهف  ملس  عيب  حمقلا  نم  هلوصحم  ةعرزم  بحاص  عاب  اذإ 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  120ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

راوزلا 1لجس 
ةيمقرلا 1ةبتكملا 

ًايلاح 130نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
130

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
0

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
265
ثيدحلا لهأ  جمانرب 

1
راوزلا لجس 
0
ةيمقرلا ةبتكملا 
0

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

؟. 7- لزنملا كلذ  يف  مهتيم  ىلع  ةزانجلا  ةالص  مهب  يلصتو  ءاسنلا  نم  تيبلا  لهأ  عمجت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

؟. 8- ةيحضألا ىلع  اسايق  تنبلا  ةقيقع  يف  ةرقبلا  عبس  ئزجي  له 

مايـصلا9- لهف  ليللا  يف  الإ  مدـلا  لزني  ملو  ةردـك  تلزنو  ةرودـلا  مالآب  تسـسحأ  سداسلا  مويلا  يفو  لاوش  نم  اتـس  تمـص  لوقت :  ةأرما 
؟. هتداعإ بجي  مأ  حيحص 

01b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.72  ) ( 1306  )  ( 729  ) 

 :- تايوتحملا  

مأ1- ةلماك  ةالصلا  متي  لهو  امومأم ، وأ  امامإ  نوكي  له  قدصتملا  ةالصلا  هتتاف  نمل  اذه )  نع  قدصتي  نم  ملـسو (:  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  لوق 
؟.  يهنلا تاقوأ  يف  كلذ  حصي  لهو  نيتعكر ، يلصي 

؟. 2- ةزانجلا ةالص  يف  حيضوتلا  وجرن  عنصي ، اذامو  تاريبكتلا ، ضعب  هتتاف  دقو  ةزانجلا  ةالص  يف  مامإلا  عم  يلصملا  لخد  اذإ  مكحلا  ام 

؟. 3- كلذ لايح  لمعلا  امو  ةفيظولا ، يف  هذخأي  يذلا  بتارلا  مكح  امف  شغلاب  ةعماجلا  نم  بلاطلا  جرخت  اذإ 

؟. 4- مرحم نودب  تارضاحملاو  قوسلا  ىلإ  ءاسنلا  قئاسلا  ذخأ  مكح  ام 

؟. 5- لياحت كلذ  يف  مأ  زوجي  له  كلذ . دعب  اهدرأ  مث  نمو  يخأ  نم  ةراعتسم  ضرأب  يراقعلا  كنبلا  ىلإ  مدقتأ  نأ  ديرأ  لوقي :  لئاس 

؟. 6- كلذ ىلع  ليلدلا  وه  امو  اسلاج  ضيرملا  يلصي  فيك 

مأ7- حيحص  هلعف  لهف  سلج  ةعبارلل  مامإلا  ماق  املو  مهعم  لخدف  برغملا  لصي  مل  وهو  ءاشعلا  نولـصي  مهدجوف  دجـسملا  رفاسملا  لخد  اذإ 
؟.  اذام

؟. 8- اليوط اهرعش  ناك  ول  لعفت  اذامو  لجرلا ، لثم  ةأرملل  سأرلا  حسم  له 

؟. 9- ركنملا نع  هتالص  ههنت  مل  اذاملو  يصاعملا  ضعب  لمعي  هنكلو  يلصي  لجرل  ةحيصنلا  يه  ام 

؟. 10- قبسملا قافتالا  مدع  عم  هنم  اهيرتشي  هنأ  هنم  فرع  دق  رخآ  صخشل  اهعيبيو  ةعلسلا  يرتشي  نأ  لجرلل  زوجي  له 

صاـخ11- مقر  رتفدـلا  اذـه  يفو  رثكأ  وأ  لـقأ  وأ  لاـير  ةـميقب 150  رتاـفد  عضو  نيزنبلا  تاـطحم  يف  ةريخـألا  ةـنوآلا  يف  رثـك  لوقي :  لـئاس 
ةرايس ىلع  بحس  يرجي  رتفدلا  اذه  يف  هكارتشا  نم  ةنس  دعبو  هتقاطب  مقرو  همـسا  اوبتك  نأ  دعب  رتفدلا  اذه  هنوطعي  يرتشملا  صخـشلاب 

؟.  امرحم ناك  اذإ  كلذ  لثم  يف  لحلا  وه  امو  مأ ال  زئاج  اذه  لهف  ةنيمثلا  زئاوجلا  ضعب  وأ 

ةلـسغ12- ىلع  لصحاو  ليـسغو  تيز  رايغ  نم  تورك  عبرأ  عمجإ  ةرابع  اـهيلع  بتك  اـتورك  اـنعبط  ةلـسغمو  رـشنب  اندـنع  دـجوي  لوقي :  لـئاس 
؟.  اهريغو تاقباسملا  ةلأسم  يف  ةدعاقلا  يه  امو  روظحم .  ءيش  اذه  انلمع  يف  له  اناجم .  كترايسل 

رهش13- يف  يل  ثدح  دقو  عامجلا  لسغ  دعب  نوللا  رمحأ  فيفخ  مد  لزني  انايحأ  ينكلو  لمحلا  عنم  بوبح  لمعتـسأو  لفطل  مأ  انأ  لوقت :  ةلئاس 
راهنلا يف  كلذ  يندواع  مث  تمنو  تيلصو  تلـستغاو  ةعاس  عبرب  رجفلا  لوخد  لبق  ترظتنا  مث  روحـسلا  لوانت  دعب  مدلا  تيأر  ثيح  ناضمر 

يمايصو يتالـص  لهف  ةيناث ،  ةرم  تلـستغاف  امامت  ترهط  ىتح  فصنو  موي  ةدمل  مدلا  كلذ  رمتـساو  ةالـص  لكل  تأضوتو  يمايـص  تلمكأف 
؟.  ىرخأ ةرم  كلذ  يل  ثدح  اذإ  لعفأ  اذامو  ناضمر ،  دعب  نيمويلا  كلذ  تيضق  ينأ  ملعلا  عم  حيحص 

؟. 14- ديعلا موي  ىتح  لستغي  ملو  بنج  وهو  ةفرع  يف  فقو  نم  جح  مكح  ام 

؟.15- اذام مأ  لوبلا  لسلس  هب  نم  مكحك  همكح  نوكي  له  تازاغلاب  باصم  لجر 

؟.16- هللا ىلع  لكوتلا  يفانت  لهو  ةيكوشلا  ىمحلا  نع  ةربإلا  لامعتسا  مكح  ام 

02a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.69  ) ( 1345  )  ( 579  ) 
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

266

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 2ريغ 
1ابوروأ
3تارامإلا
1ايلارتسأ

1اكيجلب
29نيصلا
6ايناملأ
3رئازجلا

5رصم
16اسنرف
1قارعلا

2ايبيل
1برغملا

1ادنلوه
1جيورنلا

1اينامور
3ايسور

 (  5.69  ) ( 1345  )  ( 579  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةيبيدحلا ةوزغ  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  ثدح  امب  ةمألا  ريكذت  لوح  خيشلل  ةملك 

-2. ةيبيدحلا ةوزغ  ببس 

-3. حلصلا يف  تءاج  يتلا  طورشلا 

-4 . ةصقلا هذه  نم  ةريثكو  ةميظع  ربع 

ذخأيف5- ءاملعلا  لاوقأ  نيب  حجري  نأ  صخـشلل  لهو  ةيعرفلا ،  لئاسملا  نم  ةلأسم  يف  ءاملعلا  فالتخا  دنع  ملـسملل  حيحـصلا  فقوملا  وه  ام 
صخرلا عبتت  نم  اذه  ربتعي  لهف  رخأ  ملاع  نم  ىرخأ  ةلأسمو  ملاع  نم  ةلأسملا  صخشلا  ذخأ  اذإو  حيجرتلا ،  لهأ  نم  سيل  هنأ  عم  هبساني  امب 

سانلا لعف  لهو  ةيـضقلا ،  هذه  يف  لصفلا  لوقلا  وه  امف  هب  ىتفأ  نم  ىلع  مثإلاو  لوقلا  اذـهب  ذـخآ  انأ  لوقي :  نأ  جرحلا  نم  هجرخي  لهو  ، 
؟.  مأ ال هب  ىتفأ  ام  لك  يف  اقلطم  ملاعلا  عابتا  ناسنإلا  مزلي  لهو  حيجرتلا ،  يفو  كلذ  يف  طباضلا  وه  امو  زئاج ، 

؟. 6- ةضيرفلا ريخأت  حيبي  ايعرش  اببس  نوكت  ةرشابم  جحلا  دعب  تناك  اذإ  تاناحتمالا  لهو  روفلا ،  ىلع  بجاو  جحلا  له 

02b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.13  ) ( 1369  )  ( 605  ) 

 :- تايوتحملا  

لاق1- نم  مكح  امو  مهمدقتسا ،  نم  اهذخأي  يذلا  ةدئافلاو  لاملا  مكح  امو  نيملسملا ، دالبلو  برعلا  ةريزجل  رافكلا  لامعلا  مادقتـسا  مكح  ام 
؟.  نيملسملا نم  حصنأ  رافكلا  نأ  : 

؟. 2- دجسملا ءانبك  ناسنإلا  هيلع  رجؤي  دجاسملا  ميمرت  له 

؟. 3- بنذلا كلذ  ىلإ  عجري  ملو  ةقداص  ةبوت  هللا  ىلإ  بات  مث  ةديدع  تارم  اذكهو  كلذ  ىلإ  عجر  مث  بنذ  نم  بات  نم  ةبوت  مكح  ام 

ةبيرق4- ةأرما  لأست  تناك  ناضمر  ءاج  املف  ناضمر  ىوس  رهـشألا  فرعت  اهنكلو ال  موصلا  اهعنمي  ضرمل ال  اهتيب  يف  ةدعاق  ةيدابلا  يف  ةأرما 
تمدنف تتام  ناضمر  ءاضقنا  رثإ  ىلعو  مصت  ملف  اهتقدصف  نابعـش  رهـش  يف  اننأ  اهتربخأو  اهيلع  تبذك  ةأرملا  نكلو  ناضمر  دعوم  نع  اهل 

؟.  اهنع موصت  لهف  كلذ  ىلع  ةأرملا  هذه 

لهو5- ةـعمجلا ، موي  يف  رازت  اهنأ  حورلا  هباتك  يف  ميقلا  نبا  هركذ  امع  باجي  اذامو  ةـعمجلاو  نيدـيعلاك  نيعم  مويب  رباقملا  ةرايز  صتخت  لـه 
؟.  هنع اديعب  ناك  ولو  زوجي  مأ  هدنع  نوكي  نأ  طرتشي  لهو  ربقلا ، نم  رئازلا  فقي  نيأ  مث  هل  يحلا  ةرايزب  تيملا  ملعي 

ةنسلا6- نم  ةروصقملا  هذه  لهو  ةتيمو ، ةيح  ةروع  ةأرملل  لهو  اهرتستل ، اهـشعن  ىلع  ةتيملا  ةأرملا  ىلع  عضوت  يتلا  ةروصقملا  يف  مكيأر  ام 
؟.  اهب لمعيو  ايحت  اذاملف ال  ةنسلا  نم  تناك  نإف 

اهيلع7- لهو  كدالوأ ، عم  ءاقبلا  وأ  قالطلا  نيدـيرت  رايخلاب  تنأ  ىلوألا :  هتجوزل  لوقي  ةـيناث  ةـجوز  جوزت  اذإ  جاوزألا  ضعب  هلوقي  اميف  لوقت  اـم 
؟.  دعب هبجت  مل  يهو  اهلاح  نوكي  فيكو  كلذ ، يف  هيلع  درت  مل  اذإ  جرح 

؟. 8- اندالب نع  نودعبي  نأ  انه  ىراصنلا  برح  نم  لهو  ايفالسغوي ، يف  نيملسملا  هناوخإ  هاجتا  ملسملا  بجاو  وه  ام 

نيبعاللا9- ضعبل  وأ  ةرفاك  لودل  تاراعش  لمحت  يهو  ةضايرلل  اهنودتري  يتلا  ةسبلألا  يف  مويلا  ملسملا  بابـشلا  ضعب  هلعفي  اميف  نولوقت  ام 
؟.  مأ ال رافكلل  ةالاوم  ربتعي  اذه  لهو  رافكلا ،

؟. 10- ةصاخلا تايفشتسملا  يف  ءاسنلل  صصخم  مسق  ىلإ  ةفاظنلا  لاجر  لوخد  مكح  ام 

؟. 11- ةاكذ نودب  تومت  اهكرتي  وأ  اهحبذي  نأ  ةنسلا  نم  لهف  اهلكأ  ديري  الو  ةضيرم  ةميهب  ناسنإلل  ناك  اذإ 

؟. 12- مأ ال هعيبب  مثأي  لهو  مارح ، هتميق  لهو  هعيب ، يف  ليكوتلا  وأ  زافلتلا  عيب  زوجي  له 

ربتعن13- ىتمف  انلهأ  ىلإ  عجرن  ةبـسانم  وأ  عوبـسأ  ةزاجإ  لك  يفو  ةـساردلاو  لـمعلل  ميـصقلل  اـنئج  بابـشلا  نم  ةـعومجم  نحن  لوقي :  لـئاس 
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3ايسور
9ةيدوعسلا

3سنوت
41اكيرمأ

ًايلاح 130نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2042790

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109388986

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475570

راوزلا لجس 
107503

ةيمقرلا ةبتكملا 
738022

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114198986

عم رصقنو  نكـسلا  يف  ةعامج  يلـصن  نأ  ارفـس  ميـصقلا  يف  اندجاوت  انربتعا  اذإ  انل  زوجي  لهو  رفـسلا ، صخرب  ذخألا  زوجي  لهو  نيرفاسم ،
؟.  ةددحم ةفاسمو  ةنيعم  ةدم  رصقلل  لهو  ناذألا ، عامس 

-14. ةدئاز ةريغ  هدنع  سمحتم  باش  عم  هل  تعقو  ةصقل  خيشلا  ةياكح 

؟. 15- نهيمر مدعو  نهليكوت  مكح  امف  ماحزلا ، نم  افوخ  نكلو  ازجع  سيل  جحلا  يف  تارمجلا  يمر  نعطتسي  يتاللا ال  ءاسنلا  يف  مكيأر  ام 

؟. 16- سمشلا عولط  لبقو  رجفلا  دعب  ىمرو  رذع  ريغ  نم  ليللا  فصتنم  دعب  ةفلدزم  نم  جرخ  اذإ  جاحلا  ىلع  اذام 

05a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( 1229  )  ( 569  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 " . ق ةروس "  ريسفت  يف  خيشلل  ةملك 

-2 ((. ق ىلاعت ((:  هلوق  ريسفت 

-3 ((. ِديِجَْملا ِنآْرُْقلَاو  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 

-4 ((. ُْمْهنِم ٌِرْذنُم  ُْمَهءاَج  َْنأ  اُوبَِجع  َْلب  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 

-5 ((. ٌديَِعب ٌعْجَر  َِكَلذ  ًاباَُرت  اُنكَو  َاْنتِم  َاِذَئأ  ٌبيَِجع  ٌءْيَش  َاَذه  َنوُرِفَاْكلا  َلاََقف  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 

-6 ((. ٌظيِفَح ٌبَاِتك  َاَنْدنَِعو  ُْمْهنِم  ُضَْرألا  ُصُْقَنت  اَم  َانِْمَلع  َْدق  ىلاعت ((: لاق 

-7 ((. ٍجِيرَم ٍرَْمأ  ِيف  ُْمهَف  ُْمَهءاَج  اَمل  قَْحلِاب  اُوبَذك  َْلب  ىلاعت ((: هللا  لاق 

؟. 8- عوشخلا بلجل  عفترم  توصب  دجسملا  يف  ةعامج  ةالصلا  يف  يكابتلا  مكح  ام 

يبنلا9- لمعي  نأ  نكمي  لهو  هتمأ ،  جرحي  نأ ال  دارأ  سابع :  نبا  لوق  ىنعم  اـمو  رطملا ،  ةـلاح  يف  نيتالـصلا  نيب  عمجلا  يف  طـباضلا  وه  اـم 
اذإ مامإلا  لعفي  اذامو  ريـسيتلا ،  بلجت  ريـسيلا  ىذألا  لهو  همدع ،  مأ  عمجلا  طوحأ  امهيأو  ةمألل ،  اعيرـشت  سيل  المع  ملـسو  هيلع  هللا  ىلص 

؟.  عمجلا ةدارإ  يف  نيمومأملا  فلتخا 

؟. 10- اهريغ ةعمجلا  عم  عمجي  لهو  لاجرلا ،  عمج  اذإ  تويبلا  يف  ءاسنلا  عمجت  لهو  هئالمز ،  عم  ربلا  ىلإ  جرخ  نمل  عمجلا  زوجي  له 

-11 . سانلا نم  فنصلا  اذه  لثم  ىلع  درن  اذامبف  اذه  ءيش  مهأ  لاقف :  هبلق  ىلإ  هديب  راشأ  حصن  مث  يـصاعملا  ضعب  هدنع  ناك  اذإ  سانلا  ضعب 
؟

؟. 12- ةيدقن مأ  هنيع  نم  ةاكزلا  جرخت  لهو  مايألا ،  هذه  لحنلا  رثك  دق  هنأل  هرادقم  مكو  باصنلا ،  وه  امو  ةاكز ،  لسعلا  ىلع  له 

-13 ، ةتوافتم اهراعـسأ  نأب  ملعلا  عم  مهل  اكلم  تارايـسلا  هذه  نوكت  نأ  هتينو  ةرايـس  نبا  لكل  ىرتشا  تانبلاو  ءانبألا  نم  ةـعومجم  هدـنع  لجر 
؟.  ةثرولل نوكت  مأ  ءانبألا  ءالؤهل  اكلم  تارايسلا  هذه  ربتعت  لهو  تارايسلا  نع  الدب  ادوقن  تانبلا  ءاطعإ  همزلي  لهو 

؟. 14- مهفي مل  اذإ  ملعلا  بلط  كرتي  لهو  مويلا  يف  دحاو  سرد  يفكي  لهو  همهف ،  نود  ملعلا  ظفحي  نأ  ناسنإلل  له 

لهو15- مثإ  هيلع  لهف  ءاضقلا  ديريو  موصلا  ضقي  ملو  رخآلا  ناضمر  ىتأو  رفـسلا  يف  اموي  رطفأو  اموي  نيرـشعو  نامث  ناضمر  نم  ماص  لجر 
؟.  مايصلا ريخأت  نع  نيكسم  ماعطإ  هيلع  بجي 

05b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( 1275  )  ( 537  ) 

 :- تايوتحملا  
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مثإ1- هيلع  لهف  ءاضقلا  ديريو  موصلا  ضقي  ملو  رخآلا  ناضمر  ىتأو  رفـسلا  يف  اموي  رطفأو  اموي  نيرـشعو  نامث  ناضمر  نم  ماص  لجر  ةـمتت 
؟.  مايصلا ريخأت  نع  نيكسم  ماعطإ  هيلع  بجي  لهو 

جحلا2- هل  زوجي  لهو  ةرافك  هيلع  لهو  بنذ  هيلع  لهف  عجري  مث  اهيف  دوعي  نأ ال  ىلع  تارم  عبـس  رذنلا  هنم  رركتو  ةيـصعم  كرتي  نأ  رذـن  باش 
؟.  ةرافكلا لبق 

؟. 3- مهئامسأب مهدلاو  مهل  اهبتك  اذإ  تارايسلا  ءانبألا  كلمي  له 

مهاجن4- املف  نيدـلا  هل  نيـصلخم  هللا  اوعد  كلفلا  يف  اوبكر  اذإف  ىلاعت ((:  هلوق  هيجون  فيكف  ةـعباتملاو  صالخإلاب  الإ  لبقي  لمعلا ال  ناـك  اذإ 
؟.))  نوكرشي مه  اذإ  ربلا  ىلإ 

؟. 5- نيمدقلا نطاب  كلذكو  لئاح  نودب  اهيفك  نطاب  ىلع  دجست  نأ  ةأرملا  ىلع  مزلي  له 

؟. 6- ريطم موي  يف  ىتح  دجسملا  ىلإ  بهذي  نأ  ءادنلا  عمس  نم  ىلع  بجي  له 

؟. 7- اهعم رصعلا  عمجي  لهف  ارصق  ارهظ  ةعمجلا  رفاسملا  ىلص  اذإ 

وجرنف8- ناذألا  كلذل  رهظلا  تويبلا  يف  يتاللا  ءاسنلا  ضعب  يلصتف  نذؤيف  سمشلا  لاوز  لبق  دجسملا  لخدي  ةعمجلا  ءابطخ  ضعب  نأ  مولعم 
؟.  لاوزلا لبق  ةعمجلا  ةالص  زوجي  لهو  رمألا ،  اذه  يف  هيجوتلا 

؟ . 9- موصلا هيلع  بجي  لهف  عرسملا  تامف  ةعرسم  ةرايس  بحاص  هب  مطتراف  ةضفخنم  ةعرسب  هترايسب  ريسي  لجرلا  ناك  اذإ 

؟. 10- لعفي اذامف  ةديدع  تارم  هيلإ  عجري  مث  بوتي  مث  نخدي  هنكلو  يلصي  باش 

؟. 11- اهريغ وأ  مهعم  هتلماعم  يف  ءاوس  هنوحصنت  اذامف  اوبيجتسي  ملف  مهحصن  دقو  نولصي  هتوخإ ال  نكلو  ميقتسم  لجر 

لهو12- سابللا ،  نم  بلقي  يذلا  وه  امو  اهيف ،  لعفت  يتلا  ننسلا  يه  امو  ءاقستسالا  ةالص  عرشي  لهف  رخأتت  ملو  اهتقو  يف  راطمألا  تلزن  اذإ 
؟.  ءاقستسالا ةالص  ىلصت  نيأف  رطمم  مويلا  ناك  اذإو  بلقت ،  ءاسنلا 

؟. 13- لضفأ امهيأو  لوضفملاو  لضافلا  ىنعم  ام 

ةيحللا14- ءاخرإو  براشلا  فحك  ةيوبنلا  ةنسلا  قبطي  مل  اذإو  املسم  راص  ةسمخلا  ناكرألاب  ىتأ  اذإ  لجرلا  نأ  سانلا  ضعب  هلوقي  ام  حيحص  له 
؟.  اميقتسم انمؤم  حبصي  مل 

داعأ15- نم  مهنمو  هدحو  ةدجسلاب  ىتأ  مهضعبو  نومومأملا  فرصناو  ملـسو  ةريخألا  ةدجـسلا  دجـسي  ملف  ةريخألا  ةعكرلا  يف  مامإلا  ىهـس  اذإ 
؟.  مكحلا امف  وهسلل  دجسي  ملو  ملسو  ةدجسلاب  ىتأو  ربكف  مامإلا  ركذ  مث  ةالصلا 

؟. 16- كلذ يف  ليدبلا  وه  امو  ةمعلاو  معلاب  مهؤادن  وأ  ةلاخلاب  ةجوزلا  مأو  لاخلاب  ةجوزلا  بأ  ءادن  مكح  ام 

؟.17- تاعاطلاب لمعلل  يعاد  الف  ةردقم  ةيادهلا  تناك  اذإ  لوقي :  نميف  مكيأر  ام 

06a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( 1239  )  ( 507  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 " . ق ةروس "  ريسفت  لوح  خيشلل  ةملك 

-2 ((. ٍجوُرُف ْنِم  اََهل  اََمو  اَهانيَزَو  اَهَاْنَيَنب  َْفَيك  ُْمهَقَْوف  ِءاَمسلا  َىِلإ  اوُُرْظَني  َْمَلَفأ  ىلاعت ((: هلوق  ريسفت 

-3 ((. َيِسَاوَر اَهيِف  َاْنيَْقَلَأو  اَهَاْنَددَم  َضَْرألَاو  ىلاعت ((: هلوق  ريسفت 

-4 ((. ٍبِينُم ٍْدبَع  ُلِكل  ىَْرِكَذو  ًةَرِْصَبت  ٍجيَِهب *  ٍجْوَز  ُلك  ْنِم  اَهيِف  َاْنَتْبَنَأو  ىلاعت ((: هلوق  ريسفت 

-5 ((. ِديِصَْحلا بََحو  ٍتانَج  ِِهب  َاْنَتْبَنأَف  ًاكَرَابُم  ًءاَم  ِءاَمسلا  ْنِم  َاْنلَزَنو  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 

-6 ((. ٌديَِضن ٌْعَلط  اََهل  ٍتاَقِسَاب  َلْخنلَاو  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 

-7..((. ِدَابِْعِلل ًاقْزِر  ىلاعت ((: هلوق  ريسفت 
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؟.8- وه بارضإلا  عاونأ  يأف  بارضإ  وه  لب  نوكيف  ةروسلا  يف  ام  عيمج  وه  ةروس ق  يف  مسقلا  باوج  نأ  متلق 

يف9- هدالوأ  دـحأ  دـنع  اهكرتي  وأ  تيبلا ،  يف  اهب  ولخيو  هدالوأل ،  كلذـكو  اـههجو  هل  فشكتو  ةـمداخلا  ىلإ  رظني  نأ  تيبلا  بحاـصل  زوجي  لـه 
وهو مرحم  نودب  ةمداخلاب  نايتإلا  مكح  امو  ىولبلا ،  هذه  يف  مكتحيـصن  امف  ةمداخلا ،  اذكو  غولبلا  نس  يف  دلولاو  هتجوزو  وه  جرخيو  تيبلا 

؟.  ةرورضلل ةمداخلاب  نايتإلا  لحي  لهو  تيبلا ،  نم  تجرخ  اذإ  الإ  يعرشلا  باجحلاب  اهمزلي  الو  كلذ  ةمرحب  ملعي 

؟. 10- مداخلا اذكو  ةملسم  نوكت  نأ  ةمداخلا  يف  طرتشي  له 

؟. 11- مهدالب يف  وأ  دالبلا  هذه  يف  ءاوس  نيملسملاو  مالسإلا  ىلع  نيدقاحلا  سودنهلا  هاجتا  ملسملا  فقوم  وه  ام 

06b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.01  ) ( 1143  )  ( 525  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- مهدالب يف  وأ  دالبلا  هذه  يف  ءاوس  نيملسملاو  مالسإلا  ىلع  نيدقاحلا  سودنهلا  هاجتا  ملسملا  فقوم  وه  ام 

؟. 2- اهيضقي فيكف  ىلوألا  ةعكرلا  ناسنإلا  تاف  اذإو  فوسكلا ،  ةالص  كردت  اذامبو  هدحو ،  اعوطت  فوسكلا  ةالص  ديعي  نأ  ناسنإلل  زوجي  له 

يتلا3- تارشحلا  ةلتاق  مكح  امو  اهتيهارك ،  ىلع  ليلد  دجوي  لهو  ةالصلا  يف  ناسنإلا  اهلبقتـسي  نأ  زوجي  لهو  دجـسملا ،  يف  ةيافدلا  مكح  ام 
؟.  ةيئابرهكلا رارشلاب  لتقت  يهو  دجسملا  يف  عضوت 

مكنع4- ردص  ام  رشن  يف  مكيأر  امو  مهدايعأ ،  يف  ىراصنلا  هلمعتـسي  ام  ريفوتب  نوموقي  نيذلا  تابتكملاو  زباخملا  باحـصأل  ةحيـصن  نم  له 
؟.  مهدايعأب ىراصنلا  ةئنهت  مكح  يف  ىوتفلا  نم 

هثودـح5- نم  رهـشأ  لبق  فوسخلاو  فوسكلا  تقو  دـصرتب  كلفلا  ءاملع  لعف  يف  مكيأر  امو  فوسكلاو ،  فوسخلا  يف  فيوختلا  نوكي  فيك 
؟.  ةيعيبط ةرهاظ  فوسكلاو  فوسخلا  نأ  لوق :  يف  مكيأر  امو  ةمكحلا  هذه  بهذي  امم  سانلل  هغيلبتو 

؟. 6- ءاسنلا يلح  هبشت  يتلا  ةفرخزملاو  ةيبهذلا  ناولألا  تاذ  تاعاسلل  لاجرلا  سبل  مكح  ام 

؟. 7- مأ ال ةعامج  مهعم  لخديو  ملسي  نأ  هل  لهف  هدعب  ةعامج  ترضح  مث  ىلوألا  ةعكرلا  يف  وهو  ةالصلا  يف  هدحو  ناسنإلا  لخد  اذإ 

تاراق8- مأ  تاوامسلا  لثم  قابط  ضرألا  لهو  نهلثم ))  ضرألا  نمو  تاوامس  عبـس  قلخ  هللا  اهيف ((:  هللا  لاق  يتلا  عبـسلا  نوضرألا  يه  ام 
؟.

هذه9- لهف  لطاب  دقعلاف  دقعلا  دـعأ  هل :  تلقف  ةأرما  ىلع  دـقع  مث  الهاج  وأ  ايـسان  امإ  قلحي  ملو  هترمع  نم  عجر  الجر  نأ  تلئـس  كنأ  انعمس 
؟.  ةحيحص ىوتفلا 

مهنم10- هذخأي  يذلا  لاملا  لهف  لاير ،  ةـئامثالث  رهـش  لك  هنوطعيو  مهباسحل  اولمعيل  ءاقبلا  هنم  اوبلطف  مهريفـست  دارأ  مث  لامع  هل  ناك  لجر 
؟.  مارح مأ  لالح 

؟. 11- يضارتلاب ىرخأ  ةأرما  عم  اهيلح  ةأرملا  لدابت  يف  مكيأر  ام 

-12. كانه ةاعدلا  ةلقل  ةوعدلا  لجأ  نم  لامشلا  ةرايزل  خيشلا  ىلإ  ةوعد 

2a-07- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.75  ) ( 1265  )  ( 509  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. توملاب الإ  ةزاجإ  رمعلا  يف  سيل  هنأ  خيشلل  ةملك 

-2. نيفيرشلا نيمرحلا  ةرايز  يف  ةزاجإلا  لالغتسا 
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-3. ةرمعلا ماكحأ 

2b-07- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  2.50  ) ( 1252  )  ( 508  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- ىعسملا يف  سلجت  نأ  ضئاحلا  ةأرملل  زوجي  له 

يرتشيل2- تاعاس  عادولا  فاوط  دـعب  ىقبي  نأ  زوجي  لهو  حوتفم ،  رمألا  نأ  وأ  عادولا  فاوط  فوطي  نأ  ناسنإلل  زوجي  ةـنيعم  ةدـم  كانه  لـه 
؟.  اياده وأ  تايجاحلا  ضعب 

؟. 3- نيدلا بسي  أدبي  هحصن  اذإو  يلصي  خأ ال  لجرلل  ناك  اذإ  لعفي  اذام 

؟. 4- مأ ال ةرمعلا  كسانم  عيمج  لالخ  اههجو  ةيطغت  ةأرملا  ىلع  بجي  له 

؟. 5- تقولا اذه  يف  ةروجهملا  ننسلا  نم  هذه  لهف  ابابحتسا  هترمع  دعب  ايده  حبذي  نأ  رمتعملل  عرشي  هنأ  هقفلا  بتك  ضعب  يف  دجوي 

يف6- اهتالص  نأب  لاقي  الفأ  ءاسنلا  لمشي  ناك  اذإو  ماع ،  مأ  لاجرلاب  صاخ  يوبنلا  دجسملاو  مارحلا  دجـسملا  يف  ةالـصلا  ةفعاضم  لضف  له 
؟.  لضفأ اهتيب  يف  اهتالص  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  ىلع  بيجن  فيكو  اهتيب ،  نم  لضفأ  نيدجسملا  نيذه 

؟. 7- مأ ال يعسلاو  فاوطلا  يف  ةأرملا  لورهت  له 

؟. 8- عشجلاو لاملا  بح  لجأ  نم  جاوزلا  نم  نهتانب  نوعنمي  نيذلا  ءاسنلا  رومأ  ءايلوأل  ةملك  نم  له 

07a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  2.94  ) ( 1186  )  ( 513  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- كلذ مهل  زوجي  لهف  هباحصأب  لغشنيو  ةزاجإلا  مايأ  ةليط  مهلئاوعل  مهكرت  جاوزألا  ةصاخو  ءايلوألا  ضعب  ىلع  ظحالي  ام  ةمتت 

؟.2- ةزاجإلا هذهل  ةقيقح  جاتحي  صخشلا ال  اذه  نوكي  امدنع  نيفظوملل  ةصاخو  ةيضرم  ةزاجإ  سانلا  نم  ادحأ  يطعي  نأ  بيبطلل  زوجي  له 

؟.3- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  درت  مل  ةيعدأ  هيفو  فاوطلا  طاوشأ  ءانثأ  يف  سانلا  همدختسي  يذلا  باتكلا  اذه  لامعتسا  مكح  ام 

يف4- لمعلا  ةلحر  رخآو  لمعلاو  مارحإلا  سبل  يلع  بعـصي  تاعيبم  بودنم  يننأل  لمع  ةلحر  هذهو  ةكم  ىلإ  مث  ةـنيدملا  ىلإ  ضايرلا  نم  تيتأ 
؟. تاقيملا ىلإ  دوعأ  لهو  مرحأ  نيأ  نمف  ةرمعلا  تدرأ  اذإف  تاقيملا  دودح  لخاد  مومجلا 

؟.5- رمتعأ لهف  ةرمعلا  ءادأ  ىلع  ينعجشي  نم  تدجو  ةدج  ىلإ  تلصو  املو  ةرمعلا  ةين  يدل  تسيلو  زاجحلا  ىلإ  ترفاس 

؟.6- زئاج اذه  لهف  اهيف  ام  عيمجب  اوليكلاب  ةيح  يهو  ةحيبذلا  عيب  مكح  ام 

؟. 7- ىثنألل اهرسك  وأ  ميملا  حتفب  كالمب  يمستلا  مكح  ام 

؟.8- مأ ال كلذب  مثأي  لهف  هبر  ةدابعل  غرفتيل  هدالوأ  نم  هدنع  امب  يفتكيو  لسنلا  فاقيإ  يف  بغريو  ءانبأ  ةعبرأ  هل  لجر 

؟.9- هتالص لطبت  لهف  ايسان  دهشتلا  يف  ةحتافلا  أرقي  لجر 

وأ10- هيف  سانلا  أرقي  امم  رخآ  هناكم  لعجأو  هطخ  حوضول  اهنم  دـحاو  ذـخأ  يل  زوجي  لهف  تكرت  يتلاو  دـجاسملا  يف  يتلا  ةـميدقلا  فحاـصملا 
؟. اهبحاص ةينب  رثكأ 

؟.11- عنصي فيك  ىعس  مك  وأ  ةبعكلا  لوح  فاط  مك  لجرلا  يسن  اذإ 
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07b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.77  ) ( 1278  )  ( 491  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةرمعلا ماكحأ  لوح  خيشلا  ةملك  ةمتت 

-2. ةيوبنلا ةنيدملا  ةرايز  ماكحأ 

-3. هيفرتلاو ةهزنلل  ةزاجإلا  لالغتسا 

-4. دلبلا يف  ءاقبلاب  ةزاجإلا  لالغتسا 

-5. هللا ىلإ  ةوعدلا  يف  ةزاجإلا  لالغتسا 

-6. دالبلا جراخ  ىلإ  باهذلا  يف  ةزاجإلا  لالغتسا 

بعل7- نم  تاـمرحملا  لـعفو  تاولـصلا  كرتو  تاـبجاولا  يف  طـيرفتلا  ثيح  نم  يراربلا  يف  مهتزاـجإ  نوضقي  نيذـلا  بابـشلل  ةحيـصن  وجرن 
؟. قرولا

زفقلاو8- هلوح  سانلا  جاعزإو  تارايسلا  فالتإ  ببـسي  امم  الوزنو  ادوعـص  تارايـسلاب  يراربلا  يف  لقنتلا  وهو  سيعطتلاب  ىمـسي  ام  مكح  ام 
؟. ثداوح ببسي  امم  ةيرانلا  تاجاردلاب 

؟. 9- كلذ مهل  زوجي  لهف  هباحصأب  لغشنيو  ةزاجإلا  مايأ  ةليط  مهلئاوعل  مهكرت  جاوزألا  ةصاخو  ءايلوألا  ضعب  ىلع  ظحالي 

2a-08- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.44  ) ( 1197  )  ( 533  ) 

 :- تايوتحملا  

ةرافك1- امو  مايـص  هيلع  لهف  عوبـسألا  يف  مايأ  ثالث  دـحاولا  مويلا  يف  تاعاس  ثـالث  سلجي  ثيح  همدـل  اليـسغ  لـمعي  نسلا  يف  ريبك  لـجر 
؟. هرطف

ثيدحب2- لدتسي  ةماجحلاب  راطفإلا  ىري  نمو ال  مجاحلا  راطفإ  نم  ةربعلا  امف  موجحملاو )  مجاحلا  رطفأ  ملسو (:  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق 
فيكف مرحم  وهو  مجتحا  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبـنلا  نأ  هيلع  باـجي  مئاـص  وـهو  مجتحا  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبـنلا  نأ  يراـخبلا  يف 

؟. باوجلا

؟. 3- ةفيكملا ةرايسلاو  ةرئاطلا  يف  رفسلاك  اقاش  نكي  مل  ولو  رفسلا  يف  رطفلا  زاوج  ىلع  ليلدلا  وه  ام 

؟.4- بلطلا اذهل  ضيرملا  ضفر  مكح  امف  هنع  ررضلل  اعفد  راطفإلا  ضيرملا  نم  بيبطلا  بلط  اذإ 

؟. 5- مئاصلل نوجعملاو  ةشرفلا  كلذكو  خاخبلا  لامعتسا  مكح  ام 

؟.6- ءيش هيلع  لهو  حيحص  لوألا  همايص  لهف  تاونس  ثالث  ذنم  بات  مث  يلصي  نكي  مل  هنأ  الإ  مايصلا  كرتي  مل  ةنس  نوعبس  هرمع  يف  لجر 

؟.7- ةدابعلاو مايصلا  ىلع  رثأت  لهو  لسغلا  بجوت  لهو  ةيرسلا  ةداعلا  مكح  ام 

؟.8- رجفلا نذأو  هنانسأ  يف  وأ  ماعطلا  نم  ءيش  همف  يف  يقب  نم  مكح  ام 

؟.9- كلذ يف  تدرو  تاوعد  نم  لهو  مئاصلل  ةباجتسملا  ةوعدلا  نوكت  ىتم 

؟.10- هريغو قرولا  بعلب  وأ  ةينيدلا  تايليثمتلاب  ىمسي  ام  ىلع  ناضمر  يف  رهسلا  مكح  ام 

؟. 11- ةنسلا نم  ناضمر  يف  نآرقلا  ةسرادم  له 

؟.12- ناضمر يف  نآرقلا  اهيف  متخي  يتلا  ةدملا  يه  ام 
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؟.13- دجسملا يف  حيوارتلا  ةالص  ءاسنلل  لضفألا  له 

2b-08- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.70  ) ( 1266  )  ( 505  ) 

 :- تايوتحملا  

؟.1- اهريغو ةيراجتلا  تالحملا  ىلإ  ناضمر  يلايل  يف  ةأرملا  جورخ  ةرثك  مكح  ام 

؟. 2- نيتفيفخ نيتعكرب  مايقلا  ةالص  حتتفي  مامإ  مكح  ام 

؟.3- رتولا ةالص  دعب  اهيضقي  لهف  حيوارتلا  ةالص  نم  تاعكرلا  ضعب  هتتاف  نم 

؟.4- توصلا نسح  همامإ  نوكل  هيف  حيوارتلا  ةالصل  هدجسم  نع  ديعب  دجسم  ىلإ  بهذي  نميف  مكلوق  ام 

؟.5- نيديلا ليبقتو  ءاعدلا  دعب  نيديلاب  هجولا  حسم  مكح  ام 

؟.6- اننوهجوت اذامبو  ناكم  لك  يف  نوحبذيو  نولتقي  مالسإلا  لهأ  دهاشن  نحنو  لعفن  اذام 

؟.7- رفاسملل رجألا  فعاضي  لهو  رطفلا  لصاوي  لهف  ةدلب  ىلإ  رفاسملا  لصو  اذإ 

هذـه8- ساـنلل  نيبأ  ىتح  رطفلاـب  رهجأ  نأ  يل  زوجي  لـهو  ةقـشم  ىلإ  كـلذ  ىدأ  ولو  رفـسلا  يف  رطفلا  ةـصخرب  ذـخألا  نم  جرحتلا  مكح  اـم 
؟. ةصخرلا

؟.9- ةالص لكل  أضوتت  لهو  ارمتسم  ناك  اذإ  ةأرملا  نم  جرخي  يذلا  لئاسلا  مكح  ام 

؟.10- نورشعلاو ثالثلا  ىلع  مامإلا  عباتي  لهو  نورشعو  ثالث  وأ  ةعكر  ةرشع  ثالث  وأ  ةعكر  ةرشع  ىدحإ  له  حيوارتلا  ةالص  يف  لضفألا  وه  ام 

؟.11- رخاوألا رشعلا  ةليط  ةكم  يف  سولجلاو  ةرمعلا  ىلإ  رفسلل  هيف  ةالصلاو  هدجسم  كرتي  يذلا  مامإلا  مكح  ام 

؟.12- هللا ةعاطو  مايصلا  كرتت  ىتح ال  ةأرملل  ةرودلا  لوزن  عنم  بوبح  لامعتسا  مكح  ام 

؟.13- ةنسلا مايأ  لاوط  مأ  عباتتم  يضقت  لهو  رطفلا  اهل  لحي  عضرملاو  لماحلا  ةأرملا  له 

؟.) ...14- فرصني ىتح  همامإ  عم  ماق  نم  ثيدحلا (  يف  مامإلا  فارصناب  دارملا  ام 

08a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( 942  )  ( 475  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةرقبلا ةروس  يف  يتلا  مايصلا  تايآ  ريسفت 

-2. مايصلا موهفم 

-3. موصلا بوجو  طورش 

-4. موصلا تادسفم 

08b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( 962  )  ( 472  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1 . موصلا تادسفم  ةمتت 

-2. مايصلا يف  ةمهم  لئاسم 

-3. ناضمر مايقب  قلعتي  ام  ىلع  مالكلا 

كلذ4- يـضقي  له  راهنلا  يف  لالهلا  لجرلا  ىأر  اذإو  بابلا ،  اذه  يف  ةطباض  ةدـعاق  نم  لهو  ناضمر  لاله  ىءارتل  سانلا  عيجـشت  عرـشي  له 
؟.  مأ ال مايصلا  عرشي  له  ليللا  فصتنم  يف  يؤر  وأ  ميغ  هيف  ةليللا  كلت  تناك  اذإو  مويلا ، 

؟. 5- رطفي مأ  موصي  له  ةمكحملا  يف  هتداهش  تدرو  لدع  يدهاشب  تأي  ملو  ناضمر  لاله  ىأر  نم  مكح  ام 

مل6- نم  ىلع  لهو  يداوبلا ،  لهأ  اصوصخ  سانلا  ضعب  هلوخدب  ملعي  الو  لخدي  دق  رهشلا  نأل  ناضمر  يلايل  نم  ةليل  لوأل  ةينلا  تييبت  مكح  ام 
؟.  ءاضق ةينلا  تيبي 

؟. 7- ادمعتم ناذألا  دعب  برش  اذإ  مكحلا  امو  روحسلا ،  يف  لكألا  نع  ناسنإلا  فقي  ىتم 

لجرلا8- كلذ  رطف  هنأل  مثأي  لهو  ةداعإلا  امهيلع  لهف  هعم  رخآ  الجر  رطفو  ناذألا  عمـس  هنأ  هنم  اناظ  ةـعاس  فصنب  برغملا  لبق  رطفأ  لـجر 
؟.  هعم

؟.9- بطر كاوسمب  كاتسا  اذإ  معطلا  نم  هقير  يف  مئاصلا  هب  سحي  ام  مكح  ام 

؟. 10- كلذ هنم  رركت  دقو  الهاج  موصلا  تارطفم  ضعب  مئاصلا  لعف  اذإ  مكحلا  ام 

؟. 11- نآلا اهيلع  اذامف  ةنس  نيثالث  كلذ  ىلع  اهلو  يضقت  الو  رطفتف  ناضمر  يف  ضيحت  تناك  ةأرما 

09a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( 964  )  ( 506  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . جحلا نع  خيشلا  ةملك 

-2. ةعيرشلا يف  جحلا  ةناكم 

-3. نيدملا ىلع  بجي  هنأو ال  جحلا  بوجو  طورش 

؟.4- جوزتي مأ  لاملاب  جحي  لهف  جاوزلل  جاتحم  هنكلو  لام  هدنع  لجر 

بتكلا5- ىرتشا  ام  جح  نإو  جح ، ام  بتكلا  ىرتشا  نإ  سولف  هدـنعو  جـحي ، ملو  اهب  الإ  ملعلل  هبلط  متي  بتك ال  ىلإ  جاتحم  ملع  بلاط  ناسنإ 
؟. لمعي اذامف 

ام6- انأو  كلذ ، هبشأ  امو  خبطلاو  ةوهقلا  لمع  مهيفكأ  طيـشن ، لجر  يننأل  مهل  ًاقيفر  نوكأ  نأ  ينم  اوبلط  مه  ًائيـش ، قفنأ  موق ال  عم  جحأس  انأ 
؟. ءالؤه عم  جحأ  له  نيد  يلعو  ًائيش  رسخأ 

-7. مرحم نودب  ةأرملا  ىلع  جحلا  بجي  ال 

؟ . 8- ءافولا مدع  ةينب  سانلا  نم  نوضرقتسيو  هتيلوجر  يف  صقن  هدنع  هيلع  نيد  نم ال  نأ  نوري  سانأ  يف  مكيأر  ام 

؟. 9- هنم رذحملا  نيدلا  نمض  لخدت  ةيرهشلا  طاسقألا  لهف  ةاهابم  امنإو  اهيلإ  جاتحم  ريغ  ةرايس  ءارشل  ةنادتسإلا  يف  مكيأر  ام 

؟. 10- هايندو هنيد  رومأ  ىلع  هنيعي  امب  هب  فرصتي  مأ  هاطعأ  نمل  هعجري  له  لاملا  دازف  جاوزلا  ىلع  هب  نيعتسي  ريخلا  لهأ  نم  الام  ذخأ  لجر 

؟ . 11- جحلل نئادلا  نذأتسي  نأ  هل  زوجي  لهف  نيد  هيلع  لجر 

دادسل12- جحلا  مايأ  يف  لمعي  نأ  دارأ  نم  ىلع  بجاولا  طقـسي  الفأ  جحلا  هيلع  بجي  هنأ  تلق  مهتقفن  ىلع  مهعم  جـحي  نم  دـجيو  نيد  هيلع  نم 
؟.  هنيد

؟. 13- مرحم عم  جحتل  ازوجع  تناك  ولو  جوزتت  نأ  جحلا  ديرتو  مرحم  اهل  سيل  يتلا  ةينغلا  ةأرملا  ىلع  بجي  له 
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؟. 14- هتشيعم وأ  هنيد  ءاضقل  يقبتملا  لاملا  هعفني  فوسو  نيدم  وهو  لام  لباقم  هريغ  نع  جحي  ناسنإ  يف  مكيأر  ام 

؟. 15- مهل يذلا  لاملا  مهيطعي  نأ  هل  قحي  ىتمف  ماتيأ  نع  يعرش  ليكو  لجر 

؟. 16- جحلا هل  زوجي  لهف  كنيد  لمحتأ  انأو  جح  صخش :  هل  لاقو  جحي  ملو  نيد  هيلع  لجر 

؟. 17- مأ ال جحي  لهف  هيف  لمعلا  عم  جحلا  ديري  وهو  نيد  هيلع  لجر 

؟. 18- جحلا هل  زوجي  لهف  هيلع  ءيش  الف  دادسلا  لبق  تام  اذإ  هنأ  نيدلا  بحاص  عم  قفتم  هنكلو  جحلا  ديري  وهو  نيد  هيلع  لجر 

؟. 19- باقنلا سبل  يف  يعرشلا  مكحلا  ام 

09b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( 984  )  ( 545  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- خألا ةجوزو  معلا  ةنباك  هبراقأ  نم  تايبنجألا  ءاسنلاب  لاجرلا  طالتخا  نم  ثدحي  اميف  مكتحيصن  ام 

؟. 2- هيف ىلصي  دعي  مل  هنأل  ميدقلا  دجسملا  مده  زوجي  لهف  اديدج  ادجسم  دلب  لهأ  ىنب  اذإ 

ينارصن3- نع  ةيد  عفد  اذإ  ئزجت  ةبقرلا  قاتعإ  لهو  هيلع . اذامف  كلذب  ةيضار  ريغ  هتأرماو  هتمرحب  ملاع  وهو  ناضمر  راهن  يف  هتجوز  عماج  لجر 
؟.  ملسم همدص 

مكح4- امف  يناثلا  رهشلا  يف  يناثلا  ذخأي  مث  اهضعب  وأ  رهش  يف  عيمجلا  بتاور  مهنم  دحاو  لك  ذخأيف  ةيعمج  مهل  اوعضو  بابشلا  نم  ةعومجم 
؟.  ةاكز هيلع  لهف  ملتسي  مل  وهو  لوحلا  هيلع  رودي  دارفألا  دحأ  نوكيف  لجر  ةرشع  ثالث  نم  رثكأ  ةيعمجلا  هذه  دارفأ  ناك  اذإو  ةيعمجلا  هذه 

؟. 5- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالصلا  ةفص  يه  ام 

؟. 6- هدر عيطتسيو  نيد  هيلعو  اهنع  ديعب  وهو  اهب  جحي  نأ  هنم  تبلطو  جحلا  ديرت  يهو  جحت  مل  مأ  هل  لجر  يف  مكيأر  ام 

وهو7- امهدحأ  نع  جحلاب  ليكوتلا  زوجي  لهو  هيبأ ،  نع  وأ  همأ  نع  جحلا  أدبي  لهف  امهنع  جحلا  دـيري  وهو  اجحي  ملو  اتام  هيدـلاو  نكلو  جـح  لجر 
؟.  امهدحأ نع  جحي 

نع8- لاؤسلا  ةـمئألا  ضعب  نم  نوكي  اذاملو ال  هب ،  صاخ  اذـه  لهف  نيد  هتمذ  يف  يذـلا  ىلع  لـصي  مل  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ناـك  اذإ 
؟.  مهيلع نولصي  نيذلا  ىتوملا 

؟. 9- نيتعكر مأ  اعبرأ  يلصي  لهف  ريخألا  دهشتلا  يف  دجسملا  يف  ةعمجلا  ةالص  كردأو  رفاسم  لجر 

سفنب10- ةدجـسلا  ةروسب  مهـضعبو  ةيناثلاو ،  ىلوألا  ةعكرلا  يف  ناسنإلا  ةروس  ةعمجلا  موي  يف  رجفلا  ةالـص  يف  نوؤرقي  ةـمئألا  ضعب  دـجوي 
ريغ ناك  اذإو  حيحـص ،  مهلمع  لهف  ةـيناثلا  يف  ناسنإلا  ةروس  فصنو  ىلوألا  ةـعكرلا  يف  ةدجـسلا  ةروس  فصنب  أرقي  مهـضعبو  ةـقيرطلا ، 

؟.  ةعدب اذه  مهلمع  لهو  مهيلع ،  راكنإلا  ىلع  ليلدلا  وه  امو  مهيلع  ركنن  فيكف  حيحص 

لقنت11- ىتح  اهجارخإ  عيطتسي  الو  عيبلل  ضرعملا  بناجب  اهفقويو  اهحيتافم  ملتسيو  اهتميق  عفديو  تارايسلا  ضرعم  نم  تارايـس  يرتشي  لجر 
نم حيتافملا  مالتـساو  ةميقلا  عفد  ربتعي  لهو  اهيف ،  عقو  نم  فرـصتي  فيكف  مارح  تناك  اذإو  ةلماعملا  هذـه  مكح  امف  اهارتشا  نمل  اهتيكلم 

؟.  عاتملا ةزايح 

جرخي12- دق  عضوملا  اذه  يف  كاوسلا  نأب  لوقي  نميف  مكيأر  امو  ةالصلل  مايقلا  دنع  كاتـسي  ناك  هنأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  درو  له 
؟.  ةلأسملا طسب  وجرن  مدلا 

؟. 13- مئامتلا نم  اهنإ  لاق  نم  ىلع  دري  فيكو  رفسلا  ءاعدو  بوكرلا  ءاعدك  تارايسلا  يف  عضوت  يتلا  ةيعدألا  يف  كيأر  ام 

؟. 14- ةيرسلا ةداعلا  سراميو  رجفلا  ةالص  كرتي  باشل  مكتحيصن  ام 

؟. 15- هيلإ اجاتحم  ناك  اذإ  جاوزلل  ةنادتسإلا  مكح  ام 

؟. 16- بنذلا ىلإ  داع  مث  هللا  ىلإ  بات  بنذأ  املك  لجرل  مكتحيصن  ام 
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؟. 17- مراحملا ريغ  نم  وهو  نهب  جحيف  تامداخلاب  ةصاخ  ةلمح  لمعتسي  نميف  مكيأر  امو  مرحملا ،  ريغ  عم  ةمداخلا  رفس  مكح  ام 

-18. ةاكزلا ماكحأ  يف  خيشلل  ةعمج  ةبطخ 

2a-10- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.80  ) ( 1151  )  ( 514  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ىنم مايأ  لامعأ  ىلع  مالكلا  ةمتت 

-2. جاجحلا سانلا  اهيف  كراشي  يتلا  تادابعلا 

؟. 3- جحلا نم  عنمي  لهف  نيدتسي  لب  جحلا  ىلع  ةردقلا  هل  تسيل  لجرلا  ناك  اذإ 

؟. 4- جاجحلل ةقياضمو  ةقشم  اذه  يف  سيلأ  ةرمعلل  هللا  تيب  ىلإ  ليحرلا  ةجحلا  يذ  نم  رشعلا  مايأ  يف  عرشي  هنأ  متركذ 

امو5- ماحزلا  ببـسب  عوطتلا  جـحلا  نم  هتنبا  وأ  هتجوز  عنمي  نأ  يلولل  زوجي  لهو  هضرأـب  دـعقيلف  هضرف  جـح  نم  ةـماعلا :  لوق  يف  مكيأر  اـم 
؟.  ليصفتلا وجرن  سانلا  اومحازت  ال  لوقي :  نميف  مكيأر 

مل6- مالـسلاو  ةالـصلا  هيلع  يبنلا  نأ  لوقي  نمب  مكيأر  امو  كلذ  ىلع  ليلدـلا  امف  هسفن  نع  فوطي  ىتح  هئزجي  مل  هدـلوب  فاط  نم  نأ  متركذ 
؟.  جح اذهلأ  تلاقو  هل  اهدلو  تعفر  يتلا  ةأرملل  ليصفتلا  اذه  لصفي 

ةجحلا7- يذ  رـشع  دارملا  ناك  اذإو  ناضمر  نم  ةريخألا  رـشع  وأ  ةجحلا  يذ  رـشع  يه  له  رـشع ))  لايلو  رجفلاو  ىلاعت ((:  هلوقب  دارملا  ام 
؟. ))  تامولعم مايأ  يف  هللا  اوركذاو  ىلاعت ((:  هلوق  يف  تامولعملا  مايألا  يه  رشعلا  هذه  نوكتو  مايأو  لقي  ملو  لايلو  لاق  اذاملف 

؟. 8- مأ ال يلصي  هنأل ال  جحلا  نم  عنمي  لهف  جحلا  ديري  وهو  ةدحاو  ةالص  لصي  ملو  مايأ  ةعبس  ذنم  غلب  لفط 

مكيأر9- امو  ائيش ،  اهنم  ريقفلا  نوطعي  الو  مهنيب  اميف  ةيحضألا  محل  نولدابتي  نيذلا  سانلل  ةملك  نم  لهو  ةيحـضألا ،  عيزوت  يف  عورـشملا  ام 
؟.  قيرشتلا مايأ  نع  رخأت  نكلو  ءارقفلا  ىلع  هنوعزويو  ةقدصلا  محل  اوعمجي  نأ  اودارأ  ةعامج  يف 

امو10- تييبملل .  ىنم  ىلإ  ليللا  يف  باهذلاو  راهنلا  يف  اهيف  سولجلاو  ةيزيزعلا  يف  راجئتسالا  هل  زوجي  لهف  ىنم  يف  ميخ  جاحلا  دـجي  مل  اذإ 
؟.  هنع امغر  ىنم  يف  تيبملا  مهيلع  طرش  دقو  مهطرش  تاف  نيذلا  جاجحلا  مكح 

؟. 11- مأ ال نيروصحم  ربتعن  لهف  ةكم  لوخد  نم  انعنم  اذإو  حيرصتلا  ريغب  جحلا  زوجي  له 

؟. 12- مرحلا دودح  نم  ىنم  نأب  الهاج  ىنم  يف  ةميخلا  بصنل  راجشألا  عطق  اذإ  جاحلا  مكح  ام 

؟.13- اهلك كسانملا  يفو  هريغ  نع  جح  اذإ  مارحإلا  ةيادب  يف  ناسنإلا  لوقي  اذام 

؟. 14- تيم وهو  هنع  جوجحملل  لصت  ةجحلا  لهو  هل ،  لالح  لاملا  لهف  لاملل  الإ  جحي  مل  وهو  هريغ  نع  جح  لجر 

2b-10- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.63  ) ( 1165  )  ( 498  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- تيم وهو  هنع  جوجحملل  لصت  ةجحلا  لهو  هل ،  لالح  لاملا  لهف  لاملل  الإ  جحي  مل  وهو  هريغ  نع  جح  لجر  ةمتت 

لامعأب2- قازترإلا  مالـسإلا :  خيـش  لوق  يف  مكيأر  امو  نويدلا  ديدستل  لام  لباقم  ريغلا  نع  جحلا  مأ  ةرفغملل  ابلط  اعوطت  جـحلا  لضفأ  امهيأ 
؟.  نيحلاصلا نأش  نم  سيل  ربلا 

؟. 3- ةجحلا يذ  نم  نماثلا  موي  رهظ  دعب  عتمتلا  حصي  له 
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لمكي4- ملو  كلذ  دنع  لساكتف  ءاضقلاو  لامكإلا  هيلع  نأو  ببـسلا  اذهل  لطاب  هجح  نأب  يتفأو  جحلا  يف  لوألا  للحتلا  دـعب  هتجوز  عماج  لجر 
؟. هيلع اذامف  جحلا 

؟. 5- هيلع اذامف  فانئتسا  نودب  فاوطلا  لمكأف  أضوت  مث  ثدحأ  هفاوط  لالخو  ةضافإلا  فاوط  تيبلاب  فاط  لجر 

؟. 6- عادولا فاوط  دعب  نيتعكر  يلصي  نأ  ناسنإلل  نسي  له 

؟. 7- جاحلا ريغل  ةفرع  موي  يف  رامتعالا  زوجي  له 

؟. 8- كلذ رذعت  مدع  ةلاح  يفو  ةكمل  هتدوع  رذعت  ةلاح  يف  همزلي  اذامف  هسأر  نم  دحاو  بناج  نم  رصق  مث  ىعسو  ةرمعلل  فاط  لجر 

؟. 9- ةيبلتلا ةفص  يه  امو  تاقيملا  يف  نيتعكرلا  دعب  وأ  ةرايسلا  دعص  اذإ  كسنلا  ةينب  ناسنإلا  يبلي  نأ  لضفألا  له 

دارأ10- اذإو  حـبذي ،  ملو  هدـلب  ىلإ  عجر  هنكل  مد  كيلع  هل  ليقف  رمتعا  مث  ةدـج  راطم  ىلإ  لزن  ىتح  مرحي  ملو  ةرئاـطلا  يف  ةرمعلل  ءاـج  لـجر 
هنع حبذي  اصخـش  لكوي  نأ  هل  زوجي  لهو  ةندب  يف  لاجر  ةسمخ  عم  كرتشي  نأ  زوجي  لهو  يدهلا .  عم  مدلا  اذه  حـبذي  نأ  هل  زوجي  لهف  جـحلا 

؟.  طقف ةاشلا  مدلاب  دوصقملا  لهو  هدلب  يف  وهو  مرحلا  يف 

؟.11- اذه يف  مكيأر  امف  ةرمعلاو  جحلا  ةدارإ  دنع  الإ  لعفت  نآلا ال  ءوضولا  ةنس 

؟. 12- ماحزلا دنع  هب  حصنت  لهو  وبقلا ،  يف  وأ  يناثلا  قباطلا  يف  وأ  ىعسملا  حطس  يف  يعسلا  مكح  ام 

؟. 13- ثالثلا مايألا  يف  رامجلا  يمر  تقو  يهتني  ىتم 

؟. 14- ضيحلا عنم  بوبح  ذخأت  نأ  تجح  اذإ  لضفألا  لهو  اهلفط  عم  ىقبت  مأ  جحت  لهف  عيضر  لفط  اهدنعو  جحت  مل  ةأرما 

؟. 15- عنصي اذام  مأ  اهنع  فوطيو  ةرمعلاو  جحلل  هعم  اهذخأي  نأ  هل  لهف  ةعيضر  تنب  هدنع  لجر 

-16. ةرمعلاو جحلا  كسانم  ميظعت  نع  خيشلل  ةبطخ 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

10a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.64  ) ( 641  )  ( 217  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . اهلضفو ةجحلا  يذ  نم  رشعلا  نع  خيشلل  ةملك 
-2. ةجحلا يذ  رشع  يف  لمعلا  نم  عرشي  ام 
-3 . جحلا طورش  ىلع  مالكلا 
-4 . ةرمعلا ةفص  ىلع  مالكلا 

10b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.74  ) ( 613  )  ( 248  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةرمعلا ةفص  ىلع  مالكلا  ةمتت 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 8ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  120ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

راوزلا 1لجس 
ةيمقرلا 1ةبتكملا 

ًايلاح 131نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
131

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
1

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
289
ثيدحلا لهأ  جمانرب 

1
راوزلا لجس 
0
ةيمقرلا ةبتكملا 
0

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

؟.2- نماثلا مويلا  يف  لعفن  اذامو  جحلا  ةفص  ىلع  مالكلا 
؟.3- عساتلا مويلا  يف  لمعن  اذام 
؟.4- رشاعلا مويلا  يف  لمعن  اذام 
-5. ديعلا موي  يف  لعفت  يتلا  لامعألل  لئاسم 
-6 . ىنم مايأ  لامعأ 

11a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( 628  )  ( 237  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . نيملسملل ىراصنلا  ةوادع  ةدش  نايبو  ةنسوبلا  يف  ثدحي  ام  لوح  خيشلل  ةملك 
-2. حارفألا تاركنمو  جاوزلا  حارفأ  نع  خيشلل  ةملك 
-3. ةميلولا ىلع  قافنإلا  يف  فارسإلا 
؟. 4- فدلاب دوصقملا  ام 
؟. 5- ءاسنلا نم  فدلا  برضي  نم  راجئتسا  زوجي  له 
؟. 6- ددعتلا مأ  ةدحاو  ةجوز  ىلع  راصتقالا  هل  لضفألا  لهف  جاوزلا  ىلع  ةيندبلاو  ةيلاملا  ةردقلا  هدنع  لجر 
؟. 7- لاجرلل فدلا  برض  مكح  ام 
؟. 8- رجفلا ةالص  يف  تيقوتلا  ةيضق  يف  حيضوتلا  وجرن 
مراحملا9- نيب  كلذ  يف  قرف  كانه  لهو  اهناوخإو  اهئانبأك  اهمراحم  دنع  اهردصو  اهقاس  نم  اهدسج  نم  ءيش  نع  فشكت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

؟.  ثانإلاو روكذلا 
؟. 10- كلذ مدع  وأ  ةماع  ةحيصن  وأ  ةيملع  ةودن  ةماقإ  جاوزلا  ةبسانم  يف  لضفألا  وه  ام 
؟. 11- هل انيعم  اديدحت  نورت  لهو  روهملا  ةالاغم  يف  مكيأر  ام 
؟. 12- سارعألا يف  ةنجاملا  ةيلزغلا  يناغألا  مكح  ام 
؟. 13- ةيعرشلا تافلاخملاو  يصاعملا  اهيف  يتلا  حارفألا  ىلإ  باهذلا  نم  هلهأ  عنمي  نم  مثأي  له 

11b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( 621  )  ( 231  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- هنم ءايح  اهتنبا  جوز  نع  ةجوزلا  مأ  باجتحا  مكح  ام 
؟. 2- تالمهملا ةلس  يف  اهعضو  نم  ريخ  حارفألا  يف  ةيقبتملا  ةمعطألا  عضول  ةصصخم  نكامأ  نم  له 
؟. 3- ةديج اهيناعمو  ةيسامح  اهنأ  عم  فدلاب  ةبوحصملا  ةيمالسإلا  ديشانألا  مكح  ام 
؟ . 4- جوزتت ىتح  اههجو  يطغت  ةاتف ال  نم  جاوزلا  مكح  ام 
لهو5- رافكلا  ءالؤه  نيب  انل  ةحيـصن  نم  لهف  لمعلا  تاقوأ  ضعب  يف  طالتخالا  نوكيف  نوضرمملا  نحن  ىفـشتسملا  يف  نوكن  لوقي :  لـئاس 

؟.  مالسإلل مهتوعد  كرتب  نومثآ  نحن 
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

291

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 2ريغ 
1ابوروأ
3تارامإلا
1ايلارتسأ

1اكيجلب
29نيصلا
6ايناملأ
3رئازجلا

5رصم
16اسنرف
1قارعلا

2ايبيل
1برغملا

1ادنلوه
1جيورنلا

1اينامور
3ايسور

؟. 6- قوسلل همأ  عم  بهذي  نأ  نبالل  زوجي  لهو  قوسلل ،  ةأرملا  جورخ  مكح  امو  براقألل ،  اهترايز  لجأ  نم  ةأرملا  جورخ  طباوض  يه  ام 
؟. 7- ةروع ةأرملا  توص  له 
امو8- مكلوق ،  امف  ةـلأسملا  يف  ناث  الوق  كانه  نأو  ةـجاحلاب  للعتو  اههجو  فشكب  ةاتفلا  موقتف  جراخلا  ىلإ  ةزاجإلا  يف  سانلا  ضعب  رفاسي 

؟. رفسلا زاوج  يف  ةأرملا  ريوصت  يف  مكيأر 
؟. 9- تاركنم هيف  نكي  مل  ولو  ىتح  اقلطم  حارفألا  روصق  مرحي  نميف  مكلوق  امو  ةقاطبلا ،  ةقيرطب  نوكت  يتلا  سرعلا  ةوعد  ةباجإ  مكح  ام 

؟. 10- ةيفيصلا زكارملا  ىلع  نيمئاقلل  ةحيصن  نم  له 
؟.11- نهيلع برغملا  ةالص  تاوف  ىلإ  يدؤي  امم  قاوسألا  ىلإ  ءاسنلا  جورخ  رثكي  ثيحب  ةعمجلا  موي  لصحي  اميف  مكيأر  ام 
؟. 12- ةقيقد نيرشعب  رخؤي  مأ  ىرقلا  مأ  تيقوت  ىلع  رجفلا  ةالص  يف  نذؤي  له 
-13. ةزاجإلاو جاوزلا  نع  خيشلل  ةعمج  ةبطخ 

12a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.66  ) ( 612  )  ( 218  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. هلضفو جاوزلا  ةيمهأ  لوح  خيشلل  ةملك 
-2. جاوزلاب قلعتت  ماكحأ 
-3. جاوزلا تاقفن  يف  فارسإلا  مدع 
-4. ريوصتلا ركنمو  حارفألا  يف  تاحابملا  يف  عسوتلا  مدع 
؟. 5- همايصو هتالص  مكح  امف  مئاص  وهو  عماج  وأ  هنم  الهج  ىلص  مث  لستغي  ملو  هتجوز  عماج  نم  ىلع  بترتي  اذام 
؟. 6- مأ ال ناتخلاب  ناتخلا  يقتلي  نأ  درجمب  لسغلا  ناسنإلا  ىلع  بجي  له 
الو7- اهلثمب  هتناعإ  نم  دب  الف  لام  وأ  ةحيبذب  ناعأ  نم  لكف  مئالولا  ةرثكو  رهملا  نم  خألاو  مألاو  بألا  ىطعيف  روهملا  ءالغ  حارفألا  تاركنم  نم 

؟.  كلذ مهل  زوجي  لهو  هيجوتو  مهل  ةحيصن  نم  لهف  هعم  نمو  هب  ةصاخ  ةحيبذ  ىلع  الإ  سلجي 
؟. 8- اهماكحأو ناسنإلا  نم  جرخت  يتلا  هايملا  ليصفت  وجرن  هيف ،  بجاولا  امو  وه ،  ام  عامج  نود  هلهأ  ةبعادم  لاح  ناسنإلا  نم  جرخي  ام 

12b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.74  ) ( 633  )  ( 251  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- اهماكحأو ناسنإلا  نم  جرخت  يتلا  هايملا  ليصفت  وجرن  هيف ،  بجاولا  امو  وه ،  ام  عامج  نود  هلهأ  ةبعادم  لاح  ناسنإلا  نم  جرخي  ام  ةمتت 
؟. 2- القعو انيد  هنم  لمكأ  باش  نع  اثحب  هضفرت  نأ  اهل  لهف  نيدو  قلخ  وذ  باش  ةاتفلل  مدقت  اذإ 
يف3- تابسانملا  هذه  لالغتسا  يف  كلوق  امو  ةقـشمو  رفـس  ىلإ  جاتحت  ةميلو  ىلإ  يعد  اذإ  ناسنإلا  لعفي  اذامو  ةميلولا ،  ةوعد  ةباجإ  مكح  ام 

؟.  كلذ وحنو  حارفألا  بادآ  ضعبب  سانلا  ريكذت 
؟. 4- ةعماجلا يف  سردي  بلاطل  جاوزلا  يف  كيأر  امو  ملعلا ،  بلط  نع  اقئاع  جاوزلا  ربتعي  له 
حيبت5- يتلا  ةـجاحلا  يه  امو  كلذ ،  زوجي  ىتم  مدـخلا  رمأ  يف  حيـضوتلا  وجرن  ةـمداخ ،  اهل  نمؤي  نأ  ةـبطخلا  يف  طرتشت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

خـسف يف  اببـس  نوكي  امبر  طرـشلا  اذه  نأ  ناسنإلا  ملعي  ناك  اذإ  سيردتلا  طرـشل  ةبـسنلاب  كلذكو  مأ ال ،  ذفني  طرـشلا  اذـه  لهو  كلذ ، 
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9ةيدوعسلا
3سنوت
42اكيرمأ

ًايلاح 131نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2042790

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109388986

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475570

راوزلا لجس 
107503

ةيمقرلا ةبتكملا 
738022

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114198986

؟.  لبقتسملا يف  امهحاكن 
؟. 6- اهجوز مامأ  ةأرملا  صقر  مكح  امو  لوبطلا ،  وأ  فوفدلا  وأ  ءانغلا  ىلع  جاوزلا  يف  ءاسنلا  مامأ  ءاسنلا  صقر  مكح  ام 
ول7- حاكنلا  خـسف  اهل  قحي  لهو  هيف ،  بغرت  نم ال  جاوز  ىلع  اهربجي  نأ  ةأرملا  يلول  قحي  لهو  روهملا ،  ءالغ  فيفختل  حـجانلا  لحلا  وه  اـم 

؟.  اهربجأ
ىلع8- هتدـعاسم  يف  ريخلا  لهأ  لأسي  وأ  فيلـستلا  كنب  نم  وأ  ةـيوبرلا  كونبلا  نم  ضرتقي  نأ  جاوزلا  فيلاكت  نع  زجاعلا  باـشلل  لـحي  لـه 

؟.  فافعلا
؟. 9- كلذ وحنو  ضرألا  يف  لجرألاب  برضلاو  قيفصتلاك  فدلا  ريغب  وأ  فدلاب  بعللا  لاجرلل  زوجي  له 

؟. 10- لاجرلا هعمسي  دقو  لفحلا  يف  ةدرغزلاب  ىمسي  ام  مكح 
؟. 11- ادحاو السغ  ضيحلا  نم  رهطلاو  ةبانجلا  لسغ  ةأرملا  تلعج  اذإ  سأب  كانه  له 
؟. 12- هل هيجوتو  ةحيصن  نم  لهو  ىولبلا  هذه  ىلع  بلغتي  فيكو  اهديعي  ىتمو  هتالص ،  نم  فرصني  ىتمف  تازاغلاب  يلتبا  نم 
؟. 13- ىراصنلا دي  ىلع  نولتقي  ةنسوبلا  يف  مهناوخإو  بعلتو  وهلت  يتلا  ةيمالسإلا  ةمألا  هذهل  ةحيصن  نم  له 

13a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.33  ) ( 603  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . مالسلا ةيحت  يف  لئاسم  لوح  خيشلل  ةملك 
-2(. كيلع مالسلا  : ) ملسملا لوق  ىنعم 
-3. راتخملا مالسلا  ظفل 
-4. هدءاوفو هرجأو  مالسلا  مكح 
-5. مالسلا باوج 
-6. مالسلاب أدبي  يذلا  نم 
-7. مالسلا دعب  ةحفاصملا 
-8. لوغشملا ىلع  مالسلا  مكح 
-9. قسافلاو رفاكلاو  عدتبملا  ىلع  مالسلا  مكح 

-10. لثمألاب مالسلا  در 
-11. مالسلاب ةقلعتم  ىرخأ  لئاسم 
؟. 12- مامحلا يف  وهو  هيلع  ملس  نم  ىلع  مالسلا  دري  فيك 
امو13- ةنتف ،  اهنم  دجوي  يتلا ال  ةريبكلاو  ةريغـصلا  ةأرملا  نيب  قرفي  لهو  ءادـتبا ،  ةأرملا  ىلع  ملـسي  لهو  ةأرملا ،  ىلع  مالـسلا  در  زوجي  له 

؟.  زوجعلا سأر  ليبقتو  ةحفاصملا  مكح 
أدبي14- مأ  مالـسلا  يف  هب  أدبي  لهف  ةناكمو  ردق  بحاص  وأ  ريبك  خيـش  مهنيب  نم  ناكو  مهتحفاصمو  مهيلع  مالـسلا  دارأو  ةـعامج  لجرلا  يقل  اذإ 

بحاص وأ  ريبكلا  خيـشلا  نيمي  نم  ىلع  وأ  وه  هنيميب  نم  ىلع  ملـسي  له  عنـصي  فيكف  ردـقلا  بحاص  وأ  ريبكلا  لجرلاب  أدـتبا  اذإو  نيميلاـب ، 
؟.  ردقلا

13b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 
 ( 250  ) 
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 ( تياباغيم  5.35  ) ( 647  )  ( 250  ) 

 :- تايوتحملا  

أدبي1- مأ  مالـسلا  يف  هب  أدبي  لهف  ةناكمو  ردق  بحاص  وأ  ريبك  خيـش  مهنيب  نم  ناكو  مهتحفاصمو  مهيلع  مالـسلا  دارأو  ةـعامج  لجرلا  يقل  اذإ 
بحاص وأ  ريبكلا  خيـشلا  نيمي  نم  ىلع  وأ  وه  هنيميب  نم  ىلع  ملـسي  له  عنـصي  فيكف  ردـقلا  بحاص  وأ  ريبكلا  لجرلاب  أدـتبا  اذإو  نيميلاـب ، 

؟.  ردقلا
؟. 2- سولج مهو  ةعامج  ىلع  لخد  نمل  مايقلا  مكح  ام 
؟. 3- مأ ال ةعورشم  يه  لهو  رفاسملا  عيدوت  دنع  نوكت  لهو  اهتفص  امو  ةقناعملا  نوكت  ىتم 
مالس4- هلوقو ((:  مالـس ))  هنوقلي  موي  مهتيحت  ىلاعت ((:  هلوق  يف  لوقن  اذامف  لضفألا  وه  لأ "  فرعملا ب "  مالـسلا  نأ  متركذ  لوقي :  لئاس 

؟. ))  متبط مكيلع 
؟. 5- هرطخ نايب  عم  شوشدلا  باحصأل  هيجوت  نم  له 
؟. 6- اهب هتولخو  هيخأ  ةجوز  عم  لجرلا  سولج  زوجي  له 
؟. 7- نيذخفلاو نيقاسلا  رعش  ةأرملا  نم  عزنت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 
؟. 8- مالسلا يف  ريخلاب  هللا  هلوق :  مكح  امف  ابحرمب  رخآلا :  هيلع  دري  مث  ريخلاب  هللا  مهمالس :  دنع  سانلا  ضعب  لوقي 
؟. 9- ةرورضلا تقول  ةيفارغوتوفلا  ةروصلاب  ظافتحالا  زوجي  له 

؟. 10- اهب يلستلل  سلاجملا  يف  تاهاكفلاو  صصقلا  ةياور  يف  مكيأر  ام 
؟. 11- ءوضو نود  ةرشابم  يلصيو  ءوضولا  نع  ةبانجلا  لسغ  ئزجي  له 
؟.12- لسغلا يف  رثؤيو  ءوضولا  ضقني  ةوهش  ريغب  جرفلا  سم  له 
؟. 13- ءادتعالاو ملظلا  فوخ  دنع  اهقلح  زوجي  لهو  ةنس ،  ةيحللا  ءافعإ  له 
-14. يراخبلا حيحص  نم  مالسلا  باتك  حرش 

14a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.73  ) ( 589  )  ( 201  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 " . ق ةروس "  ريسفت  يف  خيشلا  ةملك  ةمتت 
-2 (( ٌديَِضن ٌْعَلط  اََهل  ٍتاَقِسَاب  َلْخنلَاو  ىلاعت ((: هلوق  ريسفت 
-3 (( ِدَابِْعِلل ًاقْزِر  ىلاعت ((: هلوق  ريسفت 
-4 (( جورخلا كلذك  ةتيم  ةدلب  هب  انييحأو  ىلاعت ((: هلوق  ريسفت 
ركب و5- ابأ  يقلو  عوجلا  هجرخأ  نيح  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلاو  بساحي ، رفاكلاو  لكأي ، امع  بساحي  ملـسملا ال  نأ  هللا ، مكقفو  متركذ 

؟. تلق امو  اذه  نيب  عمجلا  فيكف  ميعنلا )  اذه  نع  نلأستل  مالسلاو ( : ةالصلا  هيلع  لاق  ماعطلا ، كلذ  اولكأو  اوبهذ  مث  رمع 
يـضاق6- ناك  هنأ  رجح  نباك  ءاملعلا  مجارت  يف  دـجوي  ام  نيبو  ةاـضقلا  يـضاق  ةـملك  نع  دـيعولا  نم  صوصنلا  يف  درو  اـم  نيب  هيجوتلا  فيك 

؟.  ةاضقلا

14b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 
 ( 215  ) 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=9683
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=9683
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=9684
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=9684
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


 ( تياباغيم  3.77  ) ( 593  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

يضاق1- ناك  هنأ  رجح  نباك  ءاملعلا  مجارت  يف  دجوي  ام  نيبو  ةاضقلا  يـضاق  ةملك  نع  ديعولا  نم  صوصنلا  يف  درو  ام  نيب  هيجوتلا  فيك  ةمتت 
؟.  ةاضقلا

عم2- مهل  ةمالع  رمحألا  غامـشلا  نم  تذختاو  قارعلا  تنكـس  دوهيلا  نم  ةفئاط  مهنأ  نيئباصلاو "  ىلاعت ":  هلوق  يف  ءاملعلا  ضعبل  لوق  دجوي 
؟.  يزلا اذه  يف  مهب  هبشتن  اننأ  هتحص  ضارتفا  ىلع  لوقلا  اذه  نم  مزلي  لهف  ىيحي  هللا  يبن  لتق  ىلع  انزح  مهروعش  ليوطت 

ىلاعت3- هلوق  ىنعم  امو  كلذ ،  يف  حيحـصلا  لوقلا  وه  امو  مالـسلا  هيلع  فسوي  نم  مهلا  اذـه  وه  ام  اهب ))  مهو  هب  تمه  دـقلو  ىلاعت ((:  لاق 
؟.  ناهربلا اذهب  دوصقملا  امو  هبر ))  ناهرب  :)) 

باسح4- ريغب  ةنجلا  نولخدي  نيذلا  افلأ  نيعبـسلا  نم  اجراخ  نوكي  اهبلط  نم  لهو  يقرلا ،  نم  ربتعت  ناجلا  جارخإل  ناسنإلا  ىلع  ةءارقلا  له 
؟.  باذع الو 

؟. 5- ذخفلا ىلإ  رظنلا  زوجي  نيميثعلا  خيشلا  نأ  حيحص  لهو  ةيضايرلا ،  تايرابملا  ةدهاشم  مكح  ام 

15a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.33  ) ( 618  )  ( 223  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 " . ق ةروس "  ريسفت  يف  خيشلا  ةملك  ةمتت 
َبَذك2- ُلك  ٍعُبت  ُْمَوقَو  َِةْكيَْألا  ُباَحَْصَأو  ٍطُول *  ُنَاوِْخَإو  ُنَْوعْرِفَو  ٌدَاَعو  ُدوَُمَثو *  سرلا  ُباَحَْصَأو  ٍحُون  ُْمَوق  ُْمَهْلبَق  َْتبَذك  ىلاعت ((: هللا  هلوق  ريسفت 

 ((. ِديَِعو قَحَف  َلُسرلا 
-3 (( . ٍنِيبُم ِيبَرَع  ٍناَِسِلب  َنِيِرْذنُْملا *  َنِم  َنُوَكِتل  َِكْبَلق  َىَلع  ُنيِمَْألا *  ُحورلا  ِِهب  َلََزن  َنيَِملاَْعلا *  بَر  ُلِيْزَنَتل  ُهِنَإو  ىلاعت ((:  هلوق  ريسفت 
-4 ((. َنُوعتَُمي اُونَاك  اَم  ُْمْهنَع  َىنَْغأ  اَم  َنُوَدعُوي *  اُونَاك  اَم  ُْمَهءاَج  ُمث  َنِينِس *  ُْمهَانْعتَم  ِْنإ  َْتَيأَرََفأ  ىلاعت ((:  هلوق  ريسفت 
؟. 5- ةمحرلا ماقم  موقت  ةظحللا  كلت  يف  ةمكحلا  نأ  لاقي :  نأ  زوجي  لهف  ةمحرلا ،  ناكم  ةمكحلا  تلح  باذعلا  ءاج  اذإ  هنأ  تركذ 
ركذ6- اضيأ  بويأو  اماع  نيسمخ  الإ  افلأ  هموقل  هتوعد  يف  ربص  احون  نأ  هللا  ركذ  دقو  لسرلا  ربصأ  وه  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  تركذ 

؟.  تركذ امو  اذه  نيب  عمجلا  فيكف  ربصلا  نم  ءيش  هل  ناك  هنأ 
؟.7- اهتاليصفتو ءايبنألا  صصق  ةفرعم  يف  هب  انحصنت  يذلا  عجرملا  وه  ام 
ةعطقملا8- فورحلا  ىلع  بيجن  فيكف  هتفرعم  مدع  ىلع  سانلا  عمجأ  وأ  ةمألا  ءاملع  نم  دـحأ  هفرعي  نآرقلا ال  يف  ءيـش  دـجوي  هنأ ال  تركذ 

؟.  روسلا لئاوأ  يف 
؟. " 9- مهركم نمأ  موق  ةغل  ملعت  نم  ثيدحو ":  مكلوق  نيب  عمجلا  فيكو  كلذ  يف  ليصفت  كانه  لهو  مارح ،  ةيزيلجنإلا  ةغللا  ملعت  له 

؟. 10- هللا لوسر  رون  وأ  هللا  لوسر  قلخ  هللا  قلخ  ام  لوأ  نأ  سانلا  ضعب  دنع  عاشي  ام  ىلع  قيلعتلا  وجرن 
؟. 11- هفالخ ىلع  ليلد  نم  لهو  ايندلا  ءامسلا  ىلإ  ةدحاو  ةلمج  ناضمر  يف  هللا  هلزنأ  نآرقلا  نأب  سابع  نبا  لوق  متفعض  مكنأ  حيحص  له 

15b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  4.27  ) ( 577  )  ( 257  ) 
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 :- تايوتحملا  

لب1- هلوق  لبقي  هنإف ال  هتديقع  يف  تاظحالم  هيلع  وأ  عدبلا  ضعبب  ملكت  وأ  عدـبلا  ضعب  هبتك  يف  دـجو  بتاك  يأ  نأب  بابـشلا  ضعب  دـنع  رهظ 
؟.  كلذ نايب  وجرن  اهنوري  ةيصعم  يأب  سانلا  ريفكت  مهدنع  رهظ  كلذكو  هيلع ،  محرتي  الو  دري 

؟. 2- ةيكزتلا ىنعم  هيف  امم  اهوحنو  رصانو  قتعمو  يجانب  يمستلا  مكح  ام 
نيلهأم3- نونوكي  لافطألا  ضاير  يف  نولخدي  نيذلا  دهاشي  كلذكو  نيدلاب  مازتلالا  عم  امهنقتأو  ةيزيلجنإلاو  ةيبرعلا  نيتغللا  لفطلا  ميلعت  مت  اذإ 

؟.  مكنم داهتجا  وأ  ىوتف  ةيزيلجنإلا  ةغللا  لفطلا  ميلعت  مدع  يف  مكحصن  لهف  اهلخدي  نمم ال  رثكأ 
؟. 4- كلذب مثأي  لهو  ةرورض  ريغ  نم  اهدارفأ  ضعب  وأ  ةيزيلجنإلا  ةغللاب  ملكتلا  يف  سأب  نم  له 
؟. 5- ةدسافلا دئاقعلا  مهنونقليو  ةضفار  ةذتاسأ  دنع  نوسردي  انؤانبأ  ناك  اذإ  عنصن  اذام 
؟. 6- كلذ يف  لحلا  فيكو  هل  ةحيصنلا  يه  امف  اليلق  الإ  دجسملا  يف  رجفلا  يلصي  لجر ال 
رغصألا7- جوزتي  هنأ ال  ةداع  مهدنعو  هنم  ربكأ  ناوخأ  هلو  جاوزلا  فيلاكت  ىلع  ردقي  وهو  هنس  رغـص  ةجحب  هنوعنمي  هلهأ  نكلو  جاوزلا  ديري  باش 

؟.  لمعي اذام  مأ  هيدلاو  عيطي  له  عنصي  اذامف  جاوزلا  ناديري  هاوخأو ال  ربكألا  جوزتي  ىتح 
؟. 8- اهنم هل  لحي  اذامو  تيبلا  يف  ةمداخلا  روعتي  نأ  لجرلل  زوجي  له 
لهف9- نيتنـس  ذنم  اهدـنع  وهو  انل  سيل  انلقف  ةـلفاحلا  بحاص  ىلعو  اهتاليمز  ىلع  هتـضرعو  ةـلفاحلا  يف  بهذ  نم  اراوس  ةأرملا  تدـجو  اذإ 

؟.  ةأرما يهو  ةطقللا  هذه  فرعت  فيكو  هنمثب  قدصتتو  هعيبت  مأ  اهل  اكلم  ربتعي 
ةديقع10- يه  امو  فصولا ،  اذه  تابثإ  ىلع  ليلد  وأ  ةنـسلا  يف  لصأ  مالكلا  اذهل  له  العو ،  لج  قحلا  ناسل  ىلع  درو  امك  سانلا :  ضعب  لوقي 

؟.  ةنسلاو باتكلا  يف  ركذت  مل  يتلا  هتافصو  هللا  ءامسأ  يف  ملسملا 
؟. 11- ءاسنلل ةماع  ةحيصن  نم  له 
يف12- مامإ  لك  يلـصي  نأ  سانلا  حـصنت  لهو  ناسنإلا  هارحتي  لهو  بيغلا  ملع  نم  اذـه  ربتعي  لهف  فوسك  وأ  فوسخ  اذـك  موي  يف  نأ  ليق  اذإ 

؟.  ةالصلا كلت  ىلإ  ءاسنلا  جرخت  لهو  دلبلا ،  وأ  يحلا  يف  ءاوس  دحاو  عماج  يف  اوعمتجي  مأ  هدجسم 
؟.13- اهنم متعنم  يتلا  ةيزيلجنإلا  ةغللا  يف  شغلا  زوجي  له 

16a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.45  ) ( 581  )  ( 188  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةزاجإلاو تاناحتمالا  لوح  خيشلل  ةملك 
؟.2- يل لحي  له  ةروزملا  ةداهشلا  هذه  ىلع  ةينبم  يتفيظوو  هذخآ  يذلا  بتارلا  يف  نولوقت  ام 
؟.3- يريغ ةمذ  يفو  يريغل  ةلوكوم  ةلأسملا  لوقأ : وأ  هنع ، ربخأ  نأ  ينمزلي  لهف  شغي ، نأ  لواحي  وأ  شغي  بلاطلا  اذه  تيأر  اذإ 
-4 . ةزاجإلاب قلعتي  ام  ىلع  مالكلا 
؟. 5- ابرلا لكأ  نم  نوكيو  مارح  لاملا  اذه  ربتعي  لهف  بتارلا  ذخأيو  فظوت  مث  تاناحتمالا  يف  شغ  نم 
؟. 6- اهلك بونذلا  رفكتو  ريسي  اهرمأ  ةبوتلا  ىري  هنأل  يصاعملا  باكترا  ىلع  هل  الماح  اهلعجي  نأ  ةبوتلا  ةلأسم  عمس  نمل  غوسي  له 
؟. 7- تاناحتمالا يف  شغلا  مظعو  ةبوتلا  رمأب  ةناهتسالا  نايب  وجرن 
ئيـسلا8- بلاطلا  فالخب  هتالز  نع  قيقدـتلا  نع  زواجتي  وأ  هقلخ  نسحل  ةنـسلا  لامعأ  يف  ةـجرد  ةدايزب  ابلاط  صخي  نأ  سردـملل  زوجي  لـه 

؟.  هيلع ددشيف 
؟. 9- هنع بقارملا  ربخي  وأ  هللاب  هركذيو  هحصني  نأ  شغي  هليمز  ىأر  اذإ  بلاطلل  زوجي  له 

؟. 10- تاناحتمالا هذه  يف  اهب  يوني  يتلا  ةينلا  يه  امو  تاناحتمالاو  ملعلا  بلط  نيب  ملعلا  بلاط  قفوي  فيك 
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اذه11- يف  لهف  ةجرد  ةدايزب  كلذب  قحتلي  نم  دـعيو  ةـيملعلا  سوردـلا  وأ  نآرقلا  ظيفحت  قلحب  قاحتلالا  ىلع  هذـيمالت  ثحي  ذاتـسأ  يف  كيأر  ام 
؟  كلذب قحتلي  مل  نم  ىلع  ملظ 

؟. 12- ةرثك نهو  تابلاطلا  كلت  نم  حمستست  فيكو  اهتبوت ،  حصتل  عنصت  اذامف  تبات  مث  سيردتلا  يف  صلخت  الو  تابلاطلا  ملظت  تناك  ةملعم 
ريغ13- نم  هريغ  وأ  لامرلا  ىلع  ءاوس  نهلهأ  ميخم  نع  ادـيعب  باهذـلا  نم  نزرحتي  عيبرلا ال  ةزاجإ  يف  يراربلا  يف  ءاسنلا  ىرن  لوقي :  لـئاس 

؟.  نهئايلوألو نهل  كتحيصن  امف  ةءابع  الو  باجح 
؟. 14- حوصنلا ةبوتلا  ىلإ  ليبسلا  فيك 
؟. 15- ةالصلا يف  نكر  عوشخلا  لهو  ةالصلا ،  يف  فصلا  ءاوتسا  نوكي  اذامب 

16b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.66  ) ( 616  )  ( 193  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- ةالصلا يف  نكر  عوشخلا  لهو  ةالصلا ،  يف  فصلا  ءاوتسا  نوكي  اذامب  ةمتت 
؟. 2- مأ ال ةلطاب  بايثلل  لبسملا  ةالص  له 
نم3- الدب  هنمث  يف  فرـصتلاو  حابم  ءيـش  يف  هل  يرتشملا  لامعتـسا  نمأ  اذإ  هللا  ىلإ  بات  مث  هدـنع  ناك  نمل  زافلتلاو  شدـلا  عيب  زوجي  له 

؟.  هريسكت
؟. 4- اوعجر اذإ  مهدالب  يفو  دالبلا  هذه  يف  ةوعدلا  يف  دوهجو  رثأ  مهل  نوكي  ىتح  ملعلا  ةبلطل  هيجوت  نم  له 
ىلع5- قيلعتو  هيبنت  ةدايز  وجرن  اهريغو  روصلا  ضعب  وأ  ةيزيلجنإلا  ةـغللاب  ءاوس  ةـسبلألا  ضعب  ىلع  نوكي  يتلا  تاباتكلا  لوح  ىوتف  مكل  رـشن 

؟.  رابكلا سبالمو  لافطألا  سبالم  ىلع  عضوت  يتلا  روصلا  نيب  قرفي  نمل  هيجوتلا  وجرنو  ايوفش ، كلذ 

17a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.42  ) ( 621  )  ( 268  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. جحلا نع  خيشلل  ةملك 
-2. جحلا ضرف  ىتم  لوألا : ثحبملا 
-3. جحلا هيلع  بجي  يذلا  نم  يناثلا : ثحبملا 
-4. جحلا ىلع  جاوزلا  ميدقت  ثلاثلا : ثحبملا 
-5. مهكرتي مأ  مهب  مرحي  له  اوغلبي  مل  نايبص  هعم  ناك  نم  عبارلا : ثحبملا 
-6. جحلا ءاضق  سماخلا : ثحبملا 
لثم7- زوجت  لهف  رطفأس  اوبهذ  اذإف  مايـصلا  يونأس  تلاقف :  ةلحر  يف  اوبهذـي  نأ  اهلهأ  دارأ  مايألا  ىدـحإ  يفو  ناضمر  نم  ءاضق  اهيلع  ةأرما 

؟.  هماكحأ عيمج  يف  ناضمر  لثم  ناضمر  ءاضق  لهو  مويلا  كلذ  ترطفأ  اذإ  مكحلا  امو  ةينلا  هذه 
ةلاح8- يف  هريغ  يفو  ناضمر  يف  ةرافكلا  قبطنت  لـهو  ـال .  مأ  ةراـفك  هيلع  لـهو  ناـضمر  ءاـضق  يف  مئاـص  وهو  هتجوز  عماـج  نم  مكح  اـم 

؟.  ءاضقلا
؟. 9- مأ ال مايصلا  هئزجي  لهف  راهنلا  يف  ىون  اذإو  لاوش  نم  تس  مايصل  ةينلا  تييبت  طرتشي  له 
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موصلا10- ةيحان  نم  هيلع  بجاولا  وه  امف  هنم  نيرـشعلاو  يناثلا  يف  الإ  قفي  ملو  ةرايـس  ثداح  ةجيتن  ةبوبيغ  يف  وهو  ناضمر  هيلع  لخد  ضيرم 
؟.  ةالصلاو

؟. 11- مأ ال ةحيحص  مهتالص  لهف  ناتعكر  رهظلا  اولصف  رصق  ةفاسم  دلبلا  نع  اودعتباو  ديصلل  ةعمجلا  موي  يف  اوبهذ  ةعامج 
؟. 12- ليلدلا عم  كلذ  يف  ةلعلا  امو  نكسملا  ءانب  الإ  هيلع  رجؤي  مدآ  ينب  لمع  لك  نأ  حيحص  له 
؟. 13- كلذ يف  مكتحيصن  امو  ةرمعلا  عطق  يف  ةدعاقلا  يه  امو  ماحزلا  ببسب  هترمع  عطق  نم  مكح  ام 
؟. 14- لاوش نم  تس  مايص  يف  ةعمجلا  موي  دارفإ  زوجي  له 
له15- مارحلا  يف  عقو  اذإو  اهجوز  لعفي  اذامو  نآلا  اهيلع  بجاولا  امو  كلذـب  مثأت  لهو  هعيطت ، الو  هملكت  الو  اـهجوز  رجهت  نأ  ةأرملل  زوجي  لـه 

؟.  ةأرملا هذهل  ةحيصنلا  عم  كلذب  مثأت 
دقو16- يخأ  حـصنأ  مل  ينكلو  هتعطاـقم  ىلإ  ينرطـضا  اـمم  ةـبجحتم  ريغ  يهو  هعم  هتجوز  يتأـت  هروزأ  امدـنع  بـألا  نم  خأ  يل  لوقي :  لـئاس 

؟ .  اهلو يل  كتحيصن  امف  بلقلا  يف  نيدلا  يل :  تلاقف  هتجوز  تحصن 
امف17- تاردـخملا  كلت  ببـسب  نويد  هل  وأ  هيلع  ناك  اذإو  هلاح ، لثم  يف  ناك  نملو  هل  مكتحيـصن  امف  هللا  ىلإ  بات  مث  ردـخملا  لمعتـسب  لجر 

؟. هيلع يتلا  ددسي  لهو  هل  يتلا  لاومألا  مكح 

17b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( 571  )  ( 206  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- كلذ وحنو  ويديفلاو  ةعيلخلا  تالجملا  عيبي  لحمل  وأ  يوبر  كنبل  ةحول  طخ  اذإ  سانلل  ةئيضملا  تاحوللا  طخب  موقي  نم  مكح  ام 
؟. 2- اهل مرحم  دوجو  مدع  عم  جحت  نأ  ةيدوعسلا  يف  يهو  ةافو  ةدع  ةدتعملا  ةأرملل  زوجي  له 
؟. 3- هعم اهترشاعم  مكح  امف  هعم  ةيقاب  يهو  نيتقلط  اهقلطف  شارفلا  يف  هنم  تعنتما  ةرمو  انايحأ  ةالصلا  كرتي  لجرب  ةجوزتم  ةأرما 
؟. 4- امهتعاط مزلي  لهف  ريغص  هنأ  ةجحب  هجيوزت  اضفر  هيدلاو  نكلو  جاوزلل  ةجاح  يف  باش 
ملسو5- هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  درو  لهو  لاوش  نم  تسلا  مايص  اهنع  ئزجي  مأ  ةبولطم  لاوش  رهش  يف  رهش  لك  نم  مايأ  ةثالث  مايـص  له 

؟.  رهش لك  نم  مايأ  ةثالثو  لاوش  نم  تسلا  نيب  عمج  هنأ 
؟. 6- مكحلاب ةلهاج  اهنأل  اهغولب  ةنس  لوأ  يف  ناضمر  ترطفأ  ةأرما 
مايأ7- ةتس  لمكي  نأ  همزلي  لهف  رهـش  لك  نم  مايأ  ةثالث  مايـص  نم  هنأ  هسفن  يف  ىون  مايألا  دحأ  مايـص  ءانثأ  يفو  لاوش  نم  تسلا  ماص  لجر 

؟.  هئزجي هنأ  مأ 
؟. 8- مهل ةحيصن  نم  لهو  اهربد  يف  هتجوز  لجرلا  نايتإ  مكح  ام 
مأ9- ةالـصلا  ةداعإ  هيلع  بجي  لهو  ةعامجلا  دهـشيو  أضوتي  نأ  رجفلا  ةالـص  تميقأ  دـقو  درب  موي  يف  ملتحم  وهو  ظقيتسا  اذإ  لجرلل  زوجي  له 

؟.  عنصي اذام 
كتحيصن10- امو  تيبلا ،  يف  دعب  اهيضقيو  زئاج  هلعف  نأ  نظو  ىفـشتسملا  يف  اضيرم  ناك  هنأل  مايأ  ةسمخ  ةدمل  ةالـصلا  كرت  لجرلل  زوجي  له 

؟.  لاوحألا هذه  لثم  يف  ىضرم  مهدنع  وأ  ىضرملا  نورزي  نيذلا  ةوخإلل 
تلق11- ىرخألا  يفو  ىرسيلا  ىلع  ىنميلا  حسم  ميدقتب  تلق :  امهدحأ  يفف  نيفخلا  ىلع  حسملاب  قلعتي  ام  يف  نييأر  كل  تأرق  لوقي :  لئاس 

؟.  كدنع ريخألا  امهيأو  حصألا  امهيأف  اعيمج  امهحسمب 
ىلع12- ليلد  طوحألا  كلوق :  لهف  ةالصلا  ديعي  نأ  طوحألا  أضوتو  ملتحم  وهو  ىلص  يذلا  لجرلل  ةبـسنلاب  لاؤسل  باوج  يف  تلق  لوقي :  لئاس 

؟.  اذام مأ  هيلع  ةداعإلا  بوجو  كل  نيبتي  مل  هنأ 
؟. 13- مأ ال مالسلا  دعب  ةعبارلل  مايقلل  ربكي  لهف  مالسلا  دعب  اهل  ماقو  رهظلا  ةالص  يف  ةعبارلا  ةعكرلا  يسن  مامإ 
؟. 14- ءاضقلاو ةبوتلا  مأ  طقف  ةبوتلا  هيلع  بجي  لهف  اهيضقي  مل  وه  مايأ  ةسمخ  ةدمل  ةالصلا  كرت  يذلا  لجرلا 
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؟.15- نسلا يف  ريبك  هنكلو  حلاص  لجر  وه  لب  تاركنملا  باحصأ  نم  سيل  هتجوز  هترجه  يذلا  لجرلا 
؟ .16- روبقلا ةيؤر  مدع  عم  روسلاب  ةطاحم  يهو  ةربقملا  ىلع  رم  اذإ  روبقلا  لهأ  ىلع  مالسلا  عرشي  له 
؟ . 17- ةرمعلل هعطق  دعب  هتجوز  عماج  ول  لعفي  اذامو  ةرافك  هيلع  الهاج  ةرمعلا  عطق  نمل  له 
-18. عنقتسملا داز  نم  جحلا  باتك  نم  باوبأ  حرش 

18a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( 603  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . اهيف عرشي  امو  ةجحلا  يذ  رشع  مايأ  يف  ريبكتلا  لوح  خيشلل  ةملك 
اذإف2- ةمرحملا )  بقتنت  ال  لاق (:  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  مهتجحو  هجولا  ةيطغتل  ةبسنلاب  نمرحأ  اذإ  ءاسنلا  قح  يف  عورشملا  وه  ام 

؟.  مهلالدتسا ىلع  درلا  فيكف  هجولا  فشك  زوجي  لهف  زوجي  باقنلا ال  ناك 
نأ3- لضفألا  لهف  هلهأب  يتأيل  ةدـج  ىلإ  جرخ  اذإو  اهوحنو  ةدـج  ىلإ  هترمع  دـعب  جرخ  اذإ  اعتمتم  ىقبي  لهف  جـحلا  يف  عتمتلا  ناـسنإلا  دارأ  اذإ 

؟.  نيتلاحلا يف  هنوحصنت  اذامبو  هعتمت  عطقنيف  ديدج  نم  ةرمعلاب  مرحي 
؟. 4- يدهلا قوس  نراقلل  طرتشي  لهو  نارقلا ،  مأ  عتمتلا  نسلا  يف  تاريبك  ءاسنب  جح  نمل  لضفألا  وه  ام 
؟. 5- انه ةنتفلاب  دوصقملا  امف  ةنتفلا  ةيشخ  جحلا  ىلع  جاوزلا  مدقي  جحي  ملو  جوزتي  ملو  لام  هل  ناك  اذإ  باشلا  نأ  مولعم 
؟. 6- جحي مأ ال  مهحصنيو  مهعفني  ةقفر  عم  اعوطت  جحي  يذلا  لجرلل  لضفألا  وه  امو  هريغل  لاجملا  كرتيلف  جح  نم  ةماعلا :  لوق  ةحص  ام 
هل7- ةحيـصنلا  يه  امو  نامزلا  لاط  ولو  صاخلا  هلام  نم  جحيو  فظوتي  ىتح  رظتني  مأ  هيدلاو  لاؤس  هل  عرـشي  لهف  جحلل  لام  هل  سيل  باش 

؟.
؟. 8- مأ ال هجح  ئزجي  لهف  نينسحملا  دحأ  ةاكز  نم  جح  صخش 
نمل9- مكتحيـصن  امو  حيحـص  مهجح  لهو  زئاج  اذـه  لهف  ةـبعكلا  ىلإ  مهـضعب  روهظ  نوكتف  مهئاسن  لوح  نوقلحتي  فاوطلا  يف  سانلا  ضعب 

؟.  ىدارف مأ  تاعامج  نونوكي  له  ءاسن  هعم  ناك 
ملو10- انيلع  اذامف  ةدـج  انلـصو  ىتح  هيلإ  ةدوعلا  ضفر  هبن  املف  هزواجتف  تاقيملل  قئاسلا  هبتني  ملو  يعامجلا  لـقنلاب  اـنرمتعا  لوقي :  لـئاس 

؟.  مرحن
؟. 11- هريغ نع  جحلاو  هسفن  ىلع  ةرمعلا  يدؤي  نأ  عتمتملل  زوجي  له 
؟. 12- هريغ نع  اجح  اذخآ  ناك  نمو  هسفن  نم  اعربتم  ناك  نم  نيب  قرفي  له 
هصخي13- مأ  هسفنلو  هنع  جح  نمل  وعدي  نأ  ءاعدلا  يف  هل  عرشي  لهو  هل  ةينلا  نوكت  فيكو  كلذل  لباقم  ذخأي  نأ  صخـش  نع  جح  نمل  زوجي  له 

؟.  طقف ءاعدلاب 
كلت14- مثإ  نم  ءيـش  هقحلي  لهو  هلكو  يذـلا  لجرلل  ةبـسنلاب  جـحلا  اذـه  مكح  امف  تافلاخملا  ضعب  بكترا  مث  لام  لـباقم  هريغ  نع  جـح  نم 

؟.  مأ ال تافلاخملا 
لهف15- عورشم  ريغ  ناك  اذإو  نهراوجب  مأ  نهفلخ  نك  ءاوس  ميخملا  يف  مهنوك  لاح  ىنم  يف  لصفنم  ناكم  يف  لاجرلا  عم  ءاسنلا  يلـصت  له 

؟.  نعنصي اذام  مأ  ءاسنلا  كلتب  ةأرملا  يلصت  نأ  زوجي 
هتيب16- ىلإ  عجرو  جحلا  عطق  حبذملا  لخاد  وهو  ةبقعلا  ةرمج  يمر  لبق  ةرجألاب  حـبذيل  حـبذملل  بهذ  ىنمب  ناك  امدـنعو  جـحلل  بهذ  رازج  لجر 

؟.  مكحلا امف 
؟. 17- مأ ال مودقلا  فاوط  عم  جحلا  يعس  مدقي  نأ  عتمتملل  نكمي  له 
؟. 18- مأ ال ديعي  له  ديعلا  موي  لبق  هيده  رحن  نم 
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18b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.05  ) ( 584  )  ( 206  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- نيذخفلا نيب  باهتلا  هباصأ  اذإ  ليوارس  سبلي  نأ  رحلا  ةدش  يف  جاحلا  لجرلل  زوجي  له 
ثيح2- نم  هفاوط  لمكي  وأ  دـيدج  نم  أدـبي  لهف  عجر  مث  رثكأ  وأ  ةـعاس  ةدـمل  حاتراو  فاوطلا  نم  جرخ  ماحزلا  ةرثكلو  نيطوش  فاـط  لـجر 

؟.  ىهتنا
؟ . 3- جحلل اهنبال  اهليكوت  نوكي  فيكو  اهنع  جحلا  زوجي  لهف  جحلا  عيطتست  الو  بلقلاب  ةضيرم  مأ  هدنع  لجر 
اذامو4- زئاج  فاوطلا  ىلع  يعـسلا  ميدـقت  لهف  تفاط  مث  ترهط  ىتح  ترظتناو  يعـسلا  تمدـقف  ةـمرحم  يهو  ةرمعلا  لبق  تضاـح  ةأرما 

؟.  عنصت
؟. 5- ماحزلا ةدش  دنع  فاطملا  يف  نيلصملا  عفد  زوجي  له 
؟. 6- فاعض مهضعبو  بابش  مهضعب  ةدحاو  ةلفاح  يف  اوناك  نم  عنصي  فيكو  سانلا  ةماعل  ليللا  فصن  دعب  ةفلدزم  نم  فارصنالا  زوجي  له 
؟. 7- ةفلدزم يف  تييبملا  نم  ةرجألا  تارايس  باحصأ  ىفعي  له 
؟. 8- لاوزلا لبق  ىمر  نم  ةداعإلاب  رمؤي  لهو  رشع  يناثلاو  رشع  يداحلا  مويلا  يف  لاوزلا  لبق  يمرلا  زوجي  له 
؟. 9- مأ ال فاوطلا  هنع  طقسي  لهف  الومحم  ولو  فاوطلا  عيطتسي  الف  كسنلا  عيمج  لامكإ  دعبو  عادولا  فاوط  لبق  ضرم  نم 

؟ 10- هجح حصي  لهف  هيلع  ىمغم  وهو  اهيلإ  لمح  مث  ةفرع  لبق  هيلع  يمغأ  نم 
مث11- نيدـم  هنأل  يـضرف  كترفـس  الإو  ةبـسنلاب  لمعت  نكلو  ةسـسؤم  يل  سيل  ليفكلا  هل  لاق  هدـلب  نم  لماعلا  ءاج  املف  الماع  مدقتـسا  لجر 

؟.  هليفك دنع  لغتشي  ملو  ماظنلا  فلاخ  هنأل  لاملا  كلذب  حيحص  هجح  لهف  جحلا  دارأو  هنويد  ىضق 
؟. 12- نيدلا دوجو  عم  جحلا  حصي  لهو  لجأ  هل  سيل  يذلا  نيدلاو  لاحلا  نيدلا  نيب  قرفي  له 
؟. 13- مهنع بألا  ةيحضأ  يفكت  لهف  جوزتم  مهضعبو  دالوأ  هل  بألا  ناك  اذإ 
؟. 14- ةدح ىلع  بألا  نع  يحضي  مأ  دالوألا  نع  يحضي  لهف  رصق  دالوأ  هلو  ءيشب  صوي  ملو  ىفوتم  بأ  هل  لجر 
؟. 15- اهيلإ ةجاح  يف  مهو  اوحضيل  مهيلإ  لسري  مأ  هلمع  ناكم  يف  يحضي  نأ  هدالوأ  نع  ديعبلا  لماعلل  زوجي  له 
ةيحضألا16- بحاصو  ليكولا  نيب  قرفي  لهو  هرفظو ،  هرعش  نم  ذخأ  دقو  ةجحلا  يذ  رهش  لوخد  دعب  الإ  وني  ملو  يحضي  نأ  دارأ  نميف  مكيأر  ام 

؟.
؟. 17- جحلا ةبسانمب  تالمحلا  باحصأل  ةملك  نم  له 
-18. ةلئسأ

19a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  4.96  ) ( 591  )  ( 206  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةزاجإلا ءاضق  يف  سانلا  فانصأ  نع  خيشلل  ةملك 
-2. جراخلا ىلإ  رفسلا  لهأ  لوألا : فنصلا 
-3. ةرايزلاو ةرمعلا  لهأ  يناثلا : فنصلا 
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-4. ملعلا بلط  لهأو  نآرقلا  ظفح  لهأ  عبارلا : فنصلا 
كتحيـصن5- امو  هتـسردم ،  وأ  هماود  نمز  ىلع  هبنملا  بكري  هنإ  ىتح  بلاـغلا  ىلع  وأ  رثكـألا  ىلع  سمـشلا  عولط  دـعب  رجفلا  ةالـص  مكح  اـم 

؟.  كلذ لضف  امو  رجفلا  ةالص  ىلع  ةظفاحملا  ىلع  ةنيعملا  بابسألا  يه  امو  ءالؤهل ، 
؟. 6- اهتلازإ بجيو  حارفألا  يف  عقت  يتلا  تاركنملا  مهأ  نيبت  ةملك  نم  له 
امف7- شامقب  بيطلا  حـسم  صخـشلا  بهذ  امل  مث  هل  ةـلماجم  ههني  مل  نكلو  مكحلاب  ملعي  وهو  مرحم  ريغ  صخـش  هبيطو  مرحم  ناـك  لـجر 

؟.  مكحلا
؟. 8- يعرشلا ملعلا  بلطت  فيكو  ةزاجإلا ،  يف  اهتقو  ةأرملا  لغتست  فيك 
؟. 9- سكعلا ناك  اذإ  كلذكو  اهب  جاوزلا  هل  زوجي  لهف  باشلا  تخأ  عم  عضر  اهاخأ  نكلو  هلاخ  ةنبا  نم  جاوزلا  ديري  باش 

وجرن10- ةاكز  اهيف  لهف  لوحلا  اهيلع  لاح  اذإ  اهريغو  نيدـهاجملا  ةدـعاسم  وأ  جاوزلل  اـمإ  ناـسنإلا  اـهظفحي  وأ  كونبلا  يف  عدوت  يتلا  لاومـألا 
؟.  كلذ ليصفتلا 

؟. 11- اهيف هتقو  عيضو  ةيضايرلا  تايرابملا  ةدهاشمب  هبلق  قلعت  نمل  كتحيصن  ام 

19b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.43  ) ( 583  )  ( 271  ) 

 :- تايوتحملا  

نأ1- يعدـتو  قالطلا  بلطتو  لبقت  ملف  اهجوز  اهحـصن  دـقو  جربتتو  ةءابعلا  علخت  اهنم  ترفاس  اذإ  ةـكلمملا  جراخ  نم  ةأرما  يف  مكتحيـصن  ام 
؟.  مأ ال كلذب  مثأت  له  قالطلا  ىلع  ترصأ  اذإو  ديلاقتو  ةداع  ةكلمملا  يف  باجحلا 

؟. 2- نآرقلا ظيفحت  تاقلحو  ةيفيصلا  زكارملاب  مهئانبأ  قاحلإ  ىلع  ثحلا  يف  سانلا  مومعل  كتحيصن  ام 
لهو3- ةاكزلا  ريدقت  نوكي  لهو  افرخ  اهفرخأ  انأو  اهباصن  ةفرعم  فيكو  ةاكز  يلع  لهف  رمث  اهيفو  تالخن  ثالث  هيفو  اتيب  تيرتشا  لوقي :  لئاس 

مل يتلا  ةيضاملا  ثالثلا  تاونـسلا  يف  عنـصأ  اذامو  ادوقن ،  ةاكزلا  جرخأ  نأ  زوجي  لهو  ضعب ،  ىلإ  اهـضعب  مضي  مأ  هتبـسنب  عون  لك  نم  عفدت 
؟ .  اهيف يكزأ 

؟. 4- ءارقفلا ىلع  ةقدصلاو  قافنإلا  مأ  هللا  ىلإ  ةوعدلا  مأ  هللا  ليبس  يف  داهجلا  مأ  ملعلا  بلط  يف  ءاقبلا  ملعلا  بلاطل  لضفألا  وه  ام 
؟. 5- ةزاجإلا يف  مهنيد  رمأ  يف  سانلا  ميلعتو  ةوعدلل  ملعلا  ةبلطل  ثح  نم  له 
؟. 6- رجأ نم  هيف  اهل  امو  جوزلا  ةعاطو  باجحلا  سبل  يف  بيغرت  نم  له 
؟. 7- قاوسألا يف  باقنلل  مهتانب  سبل  يف  ءاسنلا  رومأ  ءايلوأل  كتحيصن  ام 
-8. دسحلا ءاد  نع  خيشلل  ةملك 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

20a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.86  ) ( 627  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . جاوزلا يف  لئاسم  نع  خيشلل  ةملك 

-2. جاوزلا قح 

-3. جاوزلا يف  ةحيبق  تاداع 

-4. روهملا يف  ةالاغملاو  تنبلا  يف  مكحتلا 

امف5- هوخأ  هنأل  باشلا  اذه  دلاو  نم  يحتسي  بألا  ناك  امبرو  ميقتسم ،  ريغ  باشلا  اذه  نكلو  هتنبا  نم  جاوزلا  ديريو  بألا  ىلإ  باش  مدقت  اذإ 
امبرو بطاخلا  اذـه  در  ةوخإلا  ءالؤهل  لهف  هيلع ،  تخألا  قفاوت  امبرو  باـشلا ،  اذـه  نوضفريف  مهتخأ  ةحلـصم  دـيري  نيذـلا  ناوخـإلا  فقوم 

؟.  مهمعو مهيبأ  نيبو  مهنيب  عازن  لصحي 

تنبلا6- نأ  عم  بألا  مثأي  لهو  حيحـص  دقعلا  لهف  ةعماجلا  لامكإ  ديرت  اهنأل  اهاضر  مدع  عم  اهجوزف  نيدو  قلخ  وذ  بيطخ  هيلإ  مدقت  ءابألا  دـحأ 
؟.  لمعلا اذه  ىلع  هركشت  نآلا 

لهو7- اهل ،  ءفك  جوز  نع  اهل  ثحبي  نأ  هل  زوجي  لهو  هقلخو ،  هنيد  ىـضري  نم  اهيلإ  مدـقتي  مل  هنأل  هتنبا  جاوز  رخأت  اذإ  مثأي  وأ  يلولا  مالي  له 
؟.  اهلو هل  ةصقنم  ربتعي  جوز  نع  اهل  هثحب 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 8ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  120ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

راوزلا 1لجس 
ةيمقرلا 1ةبتكملا 

ًايلاح 131نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
131

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
1

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
289
ثيدحلا لهأ  جمانرب 

1
راوزلا لجس 
0
ةيمقرلا ةبتكملا 
0

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

20b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.75  ) ( 602  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ، اهل ءفك  جوز  نع  اهل  ثحبي  نأ  هل  زوجي  لهو  هقلخو ،  هنيد  ىـضري  نم  اهيلإ  مدقتي  مل  هنأل  هتنبا  جاوز  رخأت  اذإ  مثأي  وأ  يلولا  مالي  له  ةـمتت 
؟.  اهلو هل  ةصقنم  ربتعي  جوز  نع  اهل  هثحب  لهو 

قلخ2- وذ  وهو  اهنأش  ىلع  موقيو  مأ  هل  نوكي  نمم  ةصاخو  هيدلاو  دحأ  ببـسب  ءفكلا  باشلا  جيوزت  مدـع  نم  سانلا  نيب  عيـشي  اميف  مكيأر  ام 
؟.  اهريغو ةمداخلاو  لمعلا  ىلع  ىقبت  نأو  لقتسملا  لزنملا  ةصاخو  طورشلا  ةرثك  يف  مكيأر  امو  نيدو ، 

؟. 3- كلذ لوقي  نميف  كلوق  امف  دعب  هرمأي  مل  هللا  نأب  بيجي  جوزتت .  اذامل ال  هل :  ليق  اذإ  سانلا  ضعب  نأ  ظحالي 

؟. 4- ادج لاغ  رهم  لباقم  هنم  جاوزلا  ىلع  تربجأ  ةريغص  ةاتفب  نسلا  يف  ريبك  لجر  جاوز  ةحص  ام 

؟. 5- كلذ يف  نولوقت  امف  ةدعاسملا  هيلع  ضرع  دقو  هفيلاكت  كلمي  هنكلو ال  جاوزلا  ديري  لجر 

؟. 6- هوحن وأ  اتيب  وأ  اراقع  نوكي  نأ  زوجي  مأ  اضوبقم  الام  نوكي  نأ  طرتشي  لهو  رهملا ،  نع  ةجوزلا  تلزانت  اذإ  حاكنلا  حصي  له 

؟. 7- ةبوطخملل رظنلا  يف  ةيعرشلا  طباوضلا  يه  ام 

امو8- كلذ ،  مكح  امف  ءيـش  هيلع  سيل  راع  كلذ  قوف  امو  اهردـص  نم  ءزج  روهظك  ةـعيلخ  تاـسبل  ءاـسنلل  حارفـألا  تاـعامتجا  يف  رـشتني 
؟.  ةسبللا هذه  تأر  اذإ  ةأرملا  فقوم 

21a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.60  ) ( 718  )  ( 198  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . طيرفتلاو طارفإلا  نيب  نيجوزلا  قوقح  نع  خيشلل  ةملك 

-2. هماكحأو عورشملا ..  قالطلا 

-3. دحاو ظفلب  ثالثلا  قالطلاب  نواهتلا  نم  روص 

-4. قالطلاب فلحلا 

؟. 5- هئانب ىلع  ةردق  مهل  سيل  فقاولا  ةثروو  فقو  هنأ  املع  هناكم  يف  ديدج  دجسم  ءانبو  ةالصلل  حلصي  ناك ال  اذإ  دجسملا  مده  زوجي  له 

؟. 6- اهجوز ىلع  ةجوزلا  قح  امو  هدالوأ ،  ىلعو  هتجوز  ىلع  جوزلا  قح  وه  ام 

اذامف7- هتجوز  لهأ  تيب  يف  اذكو  زافلتلا  زاهج  لزنملا  اذه  يف  دجوي  نكلو  ةـينيد  ةـيبرت  هدالوأ  ةـيبرت  دـيريو  همأو  هيبأ  عم  شيعيو  ءانبأ  هل  لجر 
؟.  كلذ لايح  عنصي 

؟. 8- مهقح ذخأو  مهل  مهملظو  ةدفاولا  ةلامعلا  ءالفكل  ةحيصن  نم  له 

21b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.74  ) ( 680  )  ( 228  ) 
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0
تاءاتفتسإ

0

0
تاحفصلا يلامجإ 

291

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 2ريغ 
1ابوروأ
3تارامإلا
1ايلارتسأ

1اكيجلب
29نيصلا
6ايناملأ
3رئازجلا

5رصم
16اسنرف
1قارعلا

2ايبيل
1برغملا

1ادنلوه
1جيورنلا

1اينامور

 :- تايوتحملا  

؟. 1- مهقح ذخأو  مهل  مهملظو  ةدفاولا  ةلامعلا  ءالفكل  ةحيصن  نم  له  ةمتت 

الكل2- ةـئاملا  يف  نيـسمخ  أـطخلا  ةبـسن  رورملا  ريرقت  يف  ءاـجو  نيـصخش  هل  ةـلباقملا  ةرايـسلا  يف  يفوتو  رورم  ثداـح  هيلع  ىرج  لـجر 
؟.  نيصخشلا نع  رهشأ  ةعبرأ  وأ  نيعباتتم  نيرهش  موصي  لهف  ةيدلا  عفدب  ماق  هنأب  املع  نيصخشلا 

ةيوست3- نيح  اهلاق  هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  درو  لهف  عدوم  ةالـص  اولـص  لوقيو :  فصلا  يف  رظني  ةالـصلا  تميقأ  اذإ  ةمئألا  ضعب 
؟.  فوفصلا

ارهم4- نوكي  الام  ملعلا  لهأ  وأ  ةـيريخلا  تاـيعمجلا  لاؤس  هل  زوجي  لـهف  جرختي  ىتح  هتدـعاسم  ضفر  هنكلو  ينغ  هدـلاوو  جاوزلا  دـيري  لـجر 
؟.  هجاوزل

؟. 5- ةسردملا ىلإ  هتانب  ليصوتل  مرحمب  سيلو  اهيفس  نوكي  دق  اقئاس  ذختي  نمل  كتحيصن  ام 

؟. 6- هلجأ نم  ةالصلا  ليطي  لهو  دوجسلاو  عوكرلاو  مايقلا  يف  هتعباتم  عيطتسي  نسم ال  خيش  هفلخ  ناك  اذإ  مامإلا  لعفي  اذام 

؟. 7- هيف ةالصلا  داتعا  يذلا  هناكم  ىلإ  لصيل  مهيلع  شوشيو  نيلصملا  عفديف  ةالصلا  يف  ارخأتم  يتأي  نسم  خيشل  كتحيصن  ام 

ةقدـص8- هلعجي  مأ  كلذ  هل  زوجي  لهف  اهنع  يحـضي  لعجو  هتيمنتب  ماقف  ءاش  امب  اهلام  نم  ثلثلاب  فرـصتي  نأب  اهتافو  دـنع  اـهنبا  تصوأ  ةأرما 
؟ .  ةيراج

الو9- اهملكي  ـال  هنكلو  اـهعم  ماـنيف  شارفلا  يف  مأ  شارفلا  نع  ادـيعب  اـهرجهي  لـه  عجاـضملا ))  يف  نهورجهاو  ىلاـعت ((:  هلوق  ىنعم  لـه 
؟.  اهعماجي

؟. 10- هيلع اذامف  دوعت  الف  دغلا  ىحض  يف  دعت  مل  اذإ  اهنأ  اهلهأ  دنع  تيبملا  هنم  تبلط  امدنع  هتجوزل  لاق  لجر 

امف11- داع  مث  قالطلاب  ةرم  فلحف  دوعي  مث  دوعي  الأ  فلحيو  ىرخألا  ولت  ةرم  ةيرـسلا  ةداعلا  سراميو  هتجوز  نع  ديعب  ةـكلمملا  يف  بيرغ  لجر 
؟. يلاثمألو يل  كتحيصن 

ءامـسلا12- ىلإ  عفري  هلمع ال  نأب  ثيدحلا  يف  ءاج  ام  يف  لخدي  لهف  هل  مهنارجهو  يناثلا  فرطلا  نم  ةوادع  هيلع  بترتف  ركنم  نع  ىهن  لجر 
؟ .  نيرجاهتم اناك  نمل 

؟. 13- مثإ هيلع  لهف  لعفي  ملف  كتمذب  هل :  ليق  اذإو  كلذ .  ىنعم  امو  هللا  ريغب  افلح  ربتعي  كتمذب  كيلع  فلحأ  وأ  كتمذب  سانلا :  لوق  له 

؟. 14- فالخ نودب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةالص  ةفص  صيخلت  كنم  وجرن 

؟. 15- لاملا عفدب  الإ  ىضقت  اهنأ ال  املع  ةحلصملا  ءاضقل  لاملا  عفد  ةوشرلا  نم  ربتعي  له 

22a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.60  ) ( 623  )  ( 242  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةجاحلا ةبطخ  يناعم  لوح  خيشلل  ةملك 

-2. دمحلا ىنعم 

-3(. هنيعتسنو  ) ىنعم

-4(. هرفغتسنو  ) ىنعم

-5(. انسفنأ رورش  نم  هللاب  ذوعن   ) ىنعم

-6(. انلامعأ تائيس  نمو   ) ىنعم

؟. 7- كلذ يف  رسلا  امو  حاكنلا ،  دقع  دنع  أرقت  ةجاحلا  ةبطخ  نأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  درو  له 

؟. 8- حاكنلا ريغ  ةجاحلا  ةبطخ  اهيف  لاقت  يتلا  تابسانملا  يه  ام 
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3ايسور
9ةيدوعسلا

3سنوت
42اكيرمأ

ًايلاح 131نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2042790

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109388986

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475570

راوزلا لجس 
107503

ةيمقرلا ةبتكملا 
738022

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114198986

؟. 9- عوني مأ  ةعمجلا  موي  بطخ  حاتتفا  يف  ةجاحلا  ةبطخ  نم  رثكي  نأب  بيطخلل  نسي  له 

؟. ) 10- هب تئج  امل  اعبت  هاوه  نوكي  ىتح  مكدحأ  نمؤي  ال  هيف (:  تءاج  يذلا  ثيدحلا  ةحص  امو  هيدهتسنو )  ظفل (:  ةجاحلا  ةبطخ  يف  درو  له 

؟. 11- ليمجلاب ليمجلا  ىلع  ءانثلا  وه  دمحلا  فيرعت  نأ  لوقن  نأ  نكمي  له 

هللا12- ىلإ  رشلا  بسني  نأ  زوجي  لهو  ارش  رشلا  لهأ  باذع  ىمسي  لهف  رشف )  ارـش  نإو  ريخف  اريخ  نإ  هلمعب  زاجي  لك  ثيدحلا (:  يف  درو 
؟.  لطاب اذه  مأ 

ىلع13- دوهع  دوهيلل  لهو  ةنيدملا ،  نم  مهل  هئالجإو  دهعلا  مهضقن  نم  دوهيلا  نيبو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نيب  ثدح  ام  ىلع  قيلعت  نم  له 
؟.))  مهنم قيرف  هذبن  ادهع  اودهاع  املك  مهيف ((:  هللا  لاق  نيذلا  مه  لهو  خيراتلا ،  رم 

22b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.82  ) ( 605  )  ( 204  ) 

 :- تايوتحملا  

دوهع1- دوهيلل  لهو  ةنيدملا ،  نم  مهل  هئالجإو  دهعلا  مهضقن  نم  دوهيلا  نيبو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نيب  ثدح  ام  ىلع  قيلعت  نم  له  ةمتت 
؟.))  مهنم قيرف  هذبن  ادهع  اودهاع  املك  مهيف ((:  هللا  لاق  نيذلا  مه  لهو  خيراتلا ،  رم  ىلع 

؟.2- هللا ليبس  يف  اداهج  مأ  اراحتنا  ربتعي  رافكلا  لتقيل  هسفن  لجرلا  ريجفت  له 

يلعلف3- ببسلا  انأ  ينأب  كش  يدنعو  تام  مث  سفنتي  هتدجو  تحبصأ  امدنعو  ينع  اديعب  ناكو  هعم  تمن  ريغص  لفط  يدنع  ناك  لوقت :  ةلئاس 
؟.  ءيش يلع  لهف  هيلع  تمن 

ببسب4- صخش  يفوت  اذإ  لهو  ةدايق  ةصخر  نودبو  ةرايسلل  ريغـصلا  لفطلا  ةدايق  رطخ  نايب  يف  رومألا  ءايلوألو  نيلوؤسملل  ةحيـصن  نم  له 
؟.  ةرايسلا نم  هنكم  يذلا  هيلو  ىلع  مثإلا  نإف  لفطلا  كلذ 

؟. 5- ةعورشم عيقبلا  ةرايز  لهو  سمألاب ،  ةديرج  يف  رشن  امك  عيقبلل  كترايز  لوح  ةملك  نم  له 

؟. 6- اهلهأ ملعو  اهملع  نودب  ةبوطخملا  ةأرملا  ىلإ  رظنلا  زوجي  له 

يه7- امو  لجرلا  كلذ  تانب  مراحم  نم  نوكي  لفطلا  اذـه  لهف  رخأ  لفط  عاضرإب  نهادـحإ  تماقو  دـالوأ  اـمهنم  هلو  نيتجوز  نم  جوزتم  لـجر 
؟.  ةعاضرلا ةلأسم  يف  ةدعاقلا 

23a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.30  ) ( 591  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . نيفخلاو براوجلا  حسم  نع  خيشلل  ةملك 

-2. نيفخلا ىلع  حسملا  ةلدأ 

-3. نيفخلا ىلع  حسملا  طورش 

-4. نيفخلا ىلع  حسملا  يف  لئاسم 

امف5- امهيلع  حسم  نوكي  دق  هنأ  عم  لاعنلا  هذـه  علخي  دجـسملا  ىتأ  اذإ  هنإف  هبراوج  ىلع  انايحأو  انايحأ  هيلعن  ىلع  حـسمي  دـق  ناسنإلا  ناك  اذإ 
؟.  حسملاب نوحصنت  امهيأ  ىلعو  اذه ،  يف  مكحلا 

؟. 6- مأ ال اثالث  حسملا  رركي  لهو  نيلجرلا .  ىلع  ةدحاو  ديب  مأ  نيلجرلا  ىلع  نيديلاب  نوكي  براوجلا  ىلع  حسملا  له 
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هيف7- ءاطخأ  هنم  عقيو  نيفخلا  ىلع  حـسملا  طورـشب  ملعي  لجرلا ال  ناك  اذإو  هابتـشإلا  نم  افوخ  براوجلا  ىلع  حـسملا  كرت  أطخلا  نم  لـه 
؟.  حيحص ريغ  هلمع  لهف  امهيلع  حسملا  كرتي  براوجلا و  سبل  كرتيف  عورشم  هنأ  ملعيو 

23b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.24  ) ( 586  )  ( 222  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- كلذ يف  مثإ  هيلع  له  مايأ  ةدعل  مميتيف  ءاملا  لامعتسا  نم  ىشخيف  ةبانج  هيلع  نوكي  انايحأو  ةريبج  هيلعو  هدي  يف  رسك  هل  لجر 

؟. 2- تناك امك  اهدرو  اهعزن  بعصي  ثيحب  سأرلا  ىلع  تفلو  ةمامعلاك  تلعج  اذإ  ةرتغلاو  غامشلا  ىلع  حسملا  زوجي  له 

؟. 3- نآلا لمعي  اذامف  همده  لبق  ميدقلا  دجسملا  نم  باوبألا  ضعب  ذخأ  لجر 

ىلاعت4- هلوق  يف  لخدي  لهو  رانلا ،)  بر  الإ  رانلاب  بذـعي  ال  ثيدـح (:  اذـه  ىلع  قبطني  لهو  اهتفرعمل ،  اهناذآ  يف  ماعنألا  ةـميهب  يك  مكح  ام 
؟. ))  هللا قلخ  نريغيلف  مهنرمألو  ماعنألا  ناذآ  نكتبيلف  مهنرمألو  سيلبإ ((:  ناسل  ىلع 

؟. 5- هذه ةلاحلاو  ةالصلا  نوكت  فيكف  ليل  اهلك  وأ  راهن  اهلك  رهشأ  رمي  انايحأو  ليللا  وأ  راهنلا  رصقي  دالبلا  ضعب  يف 

ءاعد6- لبقتو  انبر  يتيرذ  نمو  ةالـصلا  ميقم  ينلعجا  يبر  ىلاعت ((:  هلوق  أرقي  وأ  اهمادأو  هللا  اهماقأ  ةماقإلا :  ةياهن  دـعب  مومأملا  لوق  مكح  ام 
؟.  ةماقإلا دعب  ءاعد  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  درو  لهو  كلذ ،  لئاق  ىلع  ركني  لهو  (( 

اونب7- ةعامجلا  نأ  املع  ةالصلا  لصاوو  ارس  ةريبكتلا  ديعأ  هسفن :  يف  لاق  مث  مارحإلا  ةريبكت  يف  ءارلاب  قطني  ملو  ةعامجب  امامإ  ىلـص  لجر 
؟.  مأ ال ةحيحص  نيمومأملا  ةالص  لهو  مثإ  هيلع  لهو  حيحص ،  هلعف  لهف  ىلوألا  ةريبكتلا  ىلع  مهتالص 

نم8- فرعت  يهو ال  هتعاطتـسا  مدـعل  مهنم  نينثا  ىلع  الإ  قعي  ملو  اهجوز  يفوت  مث  مهرامعأ  لوأ  يف  مهنم  ةـعبرأ  تام  دالوأ  ةتـس  اـهل  ةأرما 
؟.  لعفت اذامف  هنع  قعي  مل  نمو  مهنع  قع 

؟. 9- لاومألا ريغ  يف  ملاظملا  در  نوكي  فيك 

؟. 10- ارواجم اربق  همدقب  أطي  هنأو ال  ةعدب ،  اثالث  تيملا  ىلع  بارتلا  وثح  نأ  حيحص  له 

-11. ةلئسأ

24a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.63  ) ( 577  )  ( 192  ) 

 :- تايوتحملا  

-1.. تابلاطلاو بالطلل  تاهيجوتو  حئاصن  ىلع  خيشلل  ةملك 

-2. تاناحتمالا ةعاق  يف  بالطلا  نم  بقارملا  فقوم 

-3. تاناحتمالا ةعاق  يف  بلاطلا  ىلع  بجاولا 

-4. ةباجإلا حيحصتو  تاناحتمالا  ةلئسأ  عضو  يف  ةيجهنملا 

-5. ةرخآلا يف  مظعألا  ناحتمالل  دادعتسالا 

ناحتمالا6- ىلع  هناوخإ  نم  دحأ  هدعاسي  نأ  زوجي  لهف  ضرملا  هيلع  دازو  ناحتمالا  رـضحو  ناحتمالا  موي  يف  ضرمو  ادـهتجم  بلاطلا  ناك  اذإ 
؟.  عنصي اذام  مأ 

مهل7- كهيجوت  وه  امف  مهتذتاسأ  بايغب  نوحرفيو  جهنملا  ضعب  مهل  فذحي  نأب  مهيـسردم  جارحإب  ةعيرـشلا  ملع  يف  ةصاخ  ةبلطلا  ضعب  موقي 
؟.
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؟.

24b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.60  ) ( 597  )  ( 236  ) 

 :- تايوتحملا  

كهيجوت1- وه  امف  مهتذتاسأ  بايغب  نوحرفيو  جهنملا  ضعب  مهل  فذحي  نأب  مهيسردم  جارحإب  ةعيرـشلا  ملع  يف  ةصاخ  ةبلطلا  ضعب  موقي  ةمتت 
؟.  مهل

؟.2- ةداملا هذه  نم  ديفتسي  هنأ ال  عم  يزيلجنإلا  ةدام  يف  شغ  دقو  ةيوناثلا  ةداهش  يف  حجن  بلاط  يف  مكيأر  ام 

ادغ3- هذخو  لاعت  كل  يقب  ام  يرتشملل  عئابلا  لوقيف  غلبملا  اذه  نم  رثكأ  عئابلا  ىطعأ  دقو  الاير  نيرشعب  ةعلس  صخـش  ىرتشا  اذإ  ام  مكح  ام 
؟.

هل4- ليق  فئاطلا  ىلإ  لصو  امل  مث  تاقيملا  دنع  مرحأف  فئاطلا  راطم  يف  فقوتت  نأ  دب  ةرئاطلاو ال  اهبأ  ىلإ  ميصقلا  نم  ةرئاطلا  بكر  لجر 
؟. كلذ دعب  جوزت  هنأ  املع  همارحإ  علخف  ةعاس  فصن  دعب  علقت  فوس  ةرئاطلا  نأ 

؟.5- هدعب وأ  مالسلا  لبق  هنوك  ةلاح  يف  عنصي  فيكف  وهسلل  همامإ  دجس  اذإ  قوبسملا  مومأملا 

؟.6- لدعلا مدع  نم  اذه  لهف  لاوحألا  بسح  رثكأ  مهيطعي  وأ  نيرخآلا  يطعي  الو  رثكأ  وأ  الثم  تالاير  سمخ  هدالوأ  ضعب  يطعي  لجر 

لأسيو7- راونألا  ؤفطيو  ةآرم  هيطعي  مث  غولبلا  نس  نود  مالغ  راضحإ  ضيرملا  نم  بلطيف  ةنيبلتلاب  ىمسي  ام  لمعتسي  رحسلا  جلاعي  نم  ضعب 
؟. كلذ مكح  امف  اصخش  هل  فصي  ىتح  ىري  اذام  مالغلا  كلذ 

؟.8- هيلو هنع  ماصي  لهف  كلذ  لبق  يفوتف  ءاضقلل  ةين  هدنع  ناكو  الكلا  ليسغ  ببسب  اموي  رشع  انثا  ناضمر  نم  رطفأ  لجر 

لبق9- ناك  اذـه  نأ  ملعلا  عم  مكحلا  امف  امهيلع  ىلـصي  ملو  لزنملا  شوح  يف  مهتنفدـف  مأوت  اناكو  عبارلا  رهـشلا  يف  اهلمح  تطقـسأ  ةأرما 
؟. ةاشملل اقيرطو  اطالب  نيربقلا  عضوم  حبصأ  دقو  نينس  رشع 

؟.10- نيعم صخشك  ةرورضلل  الإ  مدلاب  عربتلا  نورت  مكنأ ال  حيحص  له 

؟.11- هيجوت نم  لهف  مرحم  نود  ءاسنلا  جورخ  اهيف  رثكي  يتلا  ةماعلا  نكامألاو  قاوسألا  يف  نامزلا  اذه  يف  نتفلا  ترثك 

؟.12- بلقلا ةوسق  جالع  وه  ام 

25a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.42  ) ( 576  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ناضمر ءاضقناب  ناسنإلا  لمع  ىضقنا  له  ةلأسم  لوح  خيشلل  ةملك 

-2. بجي نم  ىلعو  جحلا  لوح  خيشلل  ةملك 

مويل3- ةـينلا  تيبي  مل  هنأ  ركذـت  مايـصلاب  أدـب  املف  لاوش  نم  تسلا  مايـصب  هعبتي  مث  هموصي  نأ  ىونف  ناضمر  نم  موي  ءاضق  هيلع  ناـك  لـجر 
؟ .  مأ ال ءاضق  مويلا  كلذ  هل  بسحي  لهو  تسلا  مايأ  ةيقب  لصاوي  لهف  تسلا  نم  مايأ  ةثالثب  هعبتأو  مويلا  كلذ  مايص  لمكأف  ءاضقلا 

مايألا4- ددـع  فرعت  اهنأ ال  املع  لعفت  اذامف  مايـصلا  ءاضق  بوجوب  تملع  ةـليوط  ةرتف  دـعبو  اهنم  الهج  ناضمر  مايـص  يـضقت  تناـك ال  ةأرما 
؟ .  ائيش رمألا  اذه  نم  فرعت  ةملسم ال  ريغ  ةئيب  يف  يهو  ءاضقلا  مكح  اهيلع  قبطني  لهو  اهؤاضق  اهيلع  بجاولا 

؟. 5- ىوقتلاو ربلا  ىلع  نواعتلا  باب  نم  كلذو  ةعامج  لفنلا  مايص  مكح  ام 

لكل6- امنإو  تاينلاب  لامعألا  امنإ  ملسو (:  هيلع  هللا  ىلص  هلوقل  هادأ  دق  هتينب  نوكي  لهف  جحلا  نم  هليفك  هعنمي  نأ  ىـشخيو  جحلا  ديري  لماع 
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؟.  جحلا نم  مهلامع  نيكمت  ىلع  ءالفكلا  ثح  وجرنو  ةعاطتسالا ،  نم  اذه  ربتعي  لهو  ىون )  ام  ئرما 

؟. 7- قوسلاو لزنملا  يف  ماع  همكح  لهو  هريغو  عساولا  نيب  قرفي  لهو  ةأرملل ،  نولطنبلا  سبل  مكح  ام 

25b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.48  ) ( 593  )  ( 250  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- قوسلاو لزنملا  يف  ماع  همكح  لهو  هريغو  عساولا  نيب  قرفي  لهو  ةأرملل ،  نولطنبلا  سبل  مكح  ام 

يلـصي2- نوكيو  ةيـصعم  ىلع  نوكي  دق  ناسنإلا  ىرن  اننأل  يـسح  مأ  يونعم  رثأ  وه  له  يـصاعلا  ىلعو  ةـعاطلا  لعف  ىلع  ةيـصعملا  رثأ  وه  ام 
؟.  نآرقلا أرقيو 

؟. 3- نآلا اهيلع  اذامف  تاونس  ةدعل  ءايح  ناضمر  نم  اهترطفأ  يتلا  مايألا  مصت  ملو  تغلب  ةأرما 

؟. 4- رصعلا عم  اهعمج  كلذكو  ةعمجلا  ةالص  ريصقت  زاوج  مدعب  متلق  مكنأ  حيحص  لهو  اعبرأ  اهيلصي  مأ  ةعمجلا  ةالص  رفاسملا  رصقي  له 

اولـصي5- مأ  ارهظ  ةعمجلا  يلـصي  نأ  مايأ  ةدـع  هيف  سلجو  ربلا  ىلإ  جرخ  نمل  زوجي  لهو  رـصعلا  ةالـص  عم  ةـعمجلا  ةالـص  رفاسملا  عمجي  له 
؟.  ةعمجلا

؟. 6- ءوضولا ضقني  ةأرملا  جرف  نم  جراخلا  ءاملا  نأب  مكنع  لقن  دقف  دحاو  ءوضوب  ةالص  نم  رثكأ  يلصت  نأ  ةأرملل  له 

نأ7- هيلول  زوجي  لهو  هيلع ،  اذامف  يفوت  هدـعبو  يقابلا  رطفأو  مايأ  ةـثالث  ماص  ناضمر  ءاج  املو  ناطرـسلا  ضرمب  ناضمر  لبق  ضرم  باش 
؟.  هنع جحي 

اهل8- لهو  هلامعتسا ،  اهل  لحي  لهف  تلمحف ،  هقلعت  هلخاد  يف  ام  ىردي  افلغم ال  ائيش  تيطعأف  لمحت  مل  نينس  رـشع  نم  رثكأ  تثكم  ةأرما 
؟.  كرشلا نم  يه  يتلا  ةلوتلا  نم  كلذ  لهو  هنع  تنغتسا  اذإ  اهريغل  هيطعت  نأ 

نيذه9- عطق  حيبت  يتلا  راذعألا  يه  امو  امهنيب  قرف  كانه  نأ  مأ  رذـع  ريغل  لاوش  نم  تس  مايـصو  ءاضقلا  مايـص  عطقي  نأ  ناسنإلل  زوجي  له 
؟.  نبمايصلا

هجح10- يف  امهل  هللا  وعديو  هسفن  نع  اعوطت  جحلا  مأ  امهنع  جحلا  لضفألا  وه  امو  هيدلاو  نع  جحلا  هل  زوجي  لهف  هضرف  جح  دق  لجرلا  ناك  اذإ 
؟.

لهف11- راقعلا  دوكر  اهنم  اهتمـسق  نع  فورظ  تلاح  نكلو  ةريغـص  عطق  اهعزون  نأ  ديرن  ةريبك  ةـيعارز  ضرأ  يف  ءاكرـش  نحن  لوقي :  لئاس 
؟.  اهتاكز انيلع  بجت 

لهو12- ةرافك  بألا  ىلع  لهف  نبالا  يفوتف  ثداح  مهل  لصح  قيرطلا  ءانثأ  يفو  ةصخر  هل  سيلو  ةرايسلا  ةدايق  نم  ريغـصلا  هنبا  بألا  نكم  اذإ 
؟.  اهنسحي نمو ال  ةدايقلا  نسحي  نم  نيب  قرفي 

؟. 13- ةلومحم جحلل  اهيلع  قشي  رفسلا  نأ  عم  نبالا  اهنع  جحي  لهف  جحلا  لامعأب  مايقلا  عيطتست  ةدعقم ال  مأ  هل  لجر 

لهو14- ءيـش  لمحتي  لهو  هلعف  مكح  امف  ةالـصلا  دـيعيو  لستغي  مث  هلهأ  نم  ءايح  لستغي  ملو  ىلـصو  ناضمر  يف  ةرم  نم  رثكأ  ملتحا  لـجر 
؟.  ناضمر راهن  يف  رطفي  مالتحالا 

عيطتـست15- نآلا ال  يهو  الـساكت  هتكرت  اهنكلو  اهيلع  ءاضق  بوجوب  ملعت  يهو  ةليوط  ةرتف  ذنم  ناضمر  ءاضق  تكرت  دق  نسلا  يف  ةريبك  ةأرما 
؟.  هلعف اهيلع  بجي  اذامف  ضرملل  ءاضقلا 

26a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.19  ) ( 579  )  ( 233  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1. تاعاطلا نم  هلعف  عرشي  ام  ةجحلا و  يذ  رهش  نع  خيشلل  ةملك 

-2. ةيحضألا ماكحأ 

-3. اهلاسرإ ببسب  توفت  يتلا  حلاصملاو  ىرخأ  نكامأ  يف  اهب  ىحضيل  لاومألا  لاسرإ  مدع 

-4. رفظلا وأ  ةرشبلا  وأ  رعشلا  نم  ذخألا  كرت 

-5. ةرمعلاو جحلا  بوجو  طورش 

-6. جحلا ةفص 

؟. 7- نيتيملا هتوخإل  همأو و  هيبأل  ةدحاو  نم  رثكأب  يحضي  نمل  ةحيصن  نم  له 

بجي8- له  اهل  اليفك  ناك  نم  عنصي  اذامف  جحلا  ةضيرف  يدؤت  نأ  دقعلا  يف  طورشلا  نم  ناك  ةمداخلا  تءاج  اذإف  تويبلا  يف  تامداخلاب  انيلتبا 
؟.  طرشلا اذهب  ءافولا  مدع  لباقم  الام  اهل  عفدي  مأ  اهب  جحيل  مرحم  راضحإ  اهنم  بلطي  مأ  ةيعرش  ةفلاخم  هيف  تناك  ولو  طرشلا  ذيفنت  هيلع 

؟.9- ةيآلا هذه  ىلع  للحتلا  نوكي  فيك  ميرحتلل و  يفنلا  اذه  له  هلحم ))  يدهلا  غلبي  ىتح  مكسوؤر  اوقلحت  الو  ىلاعت (( :  هلوقب  دوصقملا  ام 

جحيو و10- طاسقألا  هذه  ددسيو  اهعيبي  نأ  عيطتسيو  طاسقألاب  اهذخأيو  جحي  مل  وهو  انيد  نامثألا  ىلغأب  تارايـس  ينتقي  بابـشلا  نم  ددع  كانه 
؟.  اذه هلعف  مكح  امف  جحلا  نم  هل  اعنام  كلذ  لعجي  هنكل 

26b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.26  ) ( 585  )  ( 217  ) 

 :- تايوتحملا  

طاسقألا و1- هذه  ددسي  اهعيبي و  نأ  عيطتـسي  طاسقألاب و  اهذخأي  جـحي و  مل  وه  انيد و  نامثألا  ىلغأب  تارايـس  ينتقي  بابـشلا  نم  ددـع  كانه 
؟.  اذه هلعف  مكح  امف  جحلا  نم  هل  اعنام  كلذ  لعجي  هنكل  جحي و 

ىلع2- هتردق  عم  نيدلاب  رذعت  جحلاب  حصن  اذإف  جـحي  مل  وهو  نيد  هيلعو  تويبو  عرازمو  كالمأ  هدـنعو  ةنـس  نيـسمخ  هرمع  زواجتي  سانلا  ضعب 
؟.  هل ارذع  نيدلا  كلذ  نأ  مأ  جحي  مث  نهرلاب  هنيد  نمؤي  نأ  هل  لهف  هكالمأ  ضعب  عيبب  هنيد  دادس 

؟. 3- ةرشابم ةكم  ىلإ  ةفلدزم  نم  عفدي  نأ  رحنلا  موي  كسانم  ةيقب  ىلع  ةضافإلا  فاوط  ميدقت  دارأ  نمل  زوجي  له 

نكمأ4- اذإو  امهنيب  عمجي  مأ  هنبا  نع  قعي  نأ  هل  لهف  ةقيقعو  ةيحـضأ  هيلع  ناكف  هدلول  عباسلا  مويلا  نوكي  نأ  ىحـضألا  موي  يف  قفاو  صخش 
؟.  حبذلا دنع  ةقيرطلا  نوكت  فيكف  كلذ 

هيلع5- لصحيس  يذلا  رجألا  وه  امو  اهعفد  لماعلا  ىلع  نأ  مأ  ةيدفلا  ةميق  عفدي  نأ  هل  لهف  هجح  عيمجب  لفكتي  نأ  صخـش  دارأف  جحي  مل  لماع 
؟.  صخشلا كلذ 

مهناطوأ6- ىلإ  اوعجر  دـقو  مهلعف  مكح  امو  مهآر  نم  ىلع  بجي  اذاـمو  ةـهج  لـك  نم  هسأر  تاريعـش  ضعب  رمتعملا  وأ  جاـحلا  قلح  مكح  اـم 
؟.  نينس مهيلع  تضمو 

لاملا7- اذه  ذخأ  يف  نيدلا  بحاص  نم  نذأتـسي  نأ  هيلع  بجي  لهو  لام  كلذ  لباقم  ذخأيو  رخآ  نع  ةباين  جـحي  نأ  هل  زوجي  لهف  نيد  هيلع  لجر 
؟. مأ ال

؟. 8- مهبراقأ دحأ  دنع  اهوكرتي  نأ  مهل  زوجي  لهو  مثإ  اهيلع  له  يهو  كلذب  ةلئاعلا  مثأت  لهف  جحلل  مرحم  نودب  ةمداخلا  ةلئاعلا  تذخأ  اذإ 

؟. 9- حيرصت هل  سيل  هنأل  ةكم  لوخد  نم  هوعنم  شيتفتلا  زكرم  ىلإ  لصو  املو  اجاح  ةكم  ىلإ  تاقيملا  نم  راس  لجر  مكح  ام 

؟.10- مرحي نيأ  نمف  ةدج  ىلإ  مدقو  اهلهأ  نم  سيلو  ماشلا  نم  مدقو  جحلل  مرحأ  نم 

؟. 11- هنع جحي  نم  لكوي  نأ  هل  زوجي  لهف  جحلا  يف  سمشلا  ةعشأ  نم  ىشخي  ضيرم  لجر 

؟.12- اعوطت وأ  اضرف  ءاوس  جحلل  باهذلا  يف  نيدلاولا  نم  ناذئتسإلا  بجي  له 
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؟. 13- هعتمت لطبي  لهف  هدلب  ىلإ  عجر  اذإو  اهريغ  وأ  ةجاحلل  ةدج  ىلإ  رفاسي  نأ  لحأو  رمتعا  اذإ  عتمتملل  عرشي  له 

تاكرـشلا14- ضعب  يف  نولوقت  امو  كلذك  يدـهلا  لهف  هسفنب  اهحبذـي  نأ  هيلع  نأو  جراخلا  يف  نمل  هتيحـضأ  ناسنإلا  عفدـي  هنأ ال  ىلإ  مترـشأ 
؟.  كلذ مهل  عفدن  لهف  يدهلاو  ةيحضألا  لبقت  يتلا 

؟. 15- ريخأتلا اذه  يف  مثآ  وه  لهو  كلذ  ريغو  هجاوزو  هتالص  مكح  امف  هنس  ربك  عم  كلذ  يف  لهاستم  هنكلو  جحلا  عيطتسيو  لام  هدنع  لجر 

؟.16- ئزجي لهف  ةلمحلا  ىلع  هعزوو  ايده  ىرتشا  نم 

ىلع17- رثؤي  نأ  ىـشختو  بطاخلا  نم  ربكأ  نوكت  ةأرملا ال  نأ  مهفرع  يفو  انـس  اهنم  رغـصأ  هنكلو  نيدو  قلخ  وذ  باـش  ةاـتف  ةـبطخل  مدـقت 
؟.  اهنوحصنت اذامف  فرعلا  اذه  اهجاوز 

ةيرقلا18- يف  كانه  مهيلع  بجت  لهف  وليك  نيرشعب  ةعمجلا  اهيف  ماقت  يتلا  ةيرقلا  نع  ديعب  ينبم  ريغ  نيئجالل  دجـسم  يف  ةمامإلاب  عربتم  لجر 
؟.  تاعكر عبرأ  ارهظ  اهولصي  نأ  حصي  لهو  ةديعبلا 

؟. 19- ةأرملا هذهل  امرحم  نونوكي  تانبلا  ءالؤه  جاوزأ  لهف  ةعاضرلا  نم  تانب  اهل  ةأرما 

؟. 20- جحلا يف  ملعلا  ةبلط  رود  وه  ام 

-21. ةلئسأ

27a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.39  ) ( 577  )  ( 231  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. لبقملا ماعلا  يف  انددعأ  اذامو  يضاملا  ماعلا  يف  هانعدوأ  اذام  نع  خيشلل  ةملك 

-2. نوعرف نم  ىسوم  هللا  ىجن  ربعو  ننس  مرحملا  رهش  يف 

-3. يمالسإلا خيراتلا  ةيادب  مرحملا  رهش 

تناك4- اذإو  ةيقاب  هتثج  لهو  نآلا ،  ىلإ  ةيقاب  يه  لهو  ةيآ ، ))  كفلخ  نمل  نوكتل  كندـبب  كيجنن  مويلاف  ىلاعت ((:  هلوق  يف  ةـيآلاب  دوصقملا  ام 
؟.  ةظعلاو ةربعلل  اهترايز  زوجي  لهف  ةيقاب 

؟.5- حيحص ةفرعب  انفوقو  لهف  ةجحلا  يذ  نم  نورشعلاو  عساتلا  وأ  نورشعلاو  نماثلا  نوكي  نأ  امإ  دحألا  وه  ادغ  نأ  متلق 

مهتالص6- اولمكي  ىتح  رظتني  مأ  ةالـصلا  يف  مهعم  لخدي  لهف  هدجـسم  يف  ىلـص  دقو  ةالـصلا  يف  مهدجوو  ةرـضاحملا  ىلإ  لجرلا  رـضح  اذإ 
ةالصلا رجأ  هتوفتف  ةالصلا  يضقي  وهو  ةزانجلا  ىلع  نولصي  مهدجوو  ةرضاحملل  ءاج  اذإ  كلذكو  ةرضاحملا  كردي  ىتح  دجسملا  ةيحت  يلـصيو 

؟.  ةزانجلا ىلع 

؟.7- هبحاص فرعي  هنأ ال  املع  لعفي  اذامف  هللا  ىلإ  بات  مث  الام  قرس  باش 

27b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.39  ) ( 681  )  ( 228  ) 

 :- تايوتحملا  

ةنيعم1- ةبسن  وأ  لاير  رهـش 300  لك  مكنم  ديرأ  انأو  لمع  يأ  يف  اولغتـشاف  اوبهذا  مهل  نولوقي  كلذ  دعبو  ةلامعلاب  نوتأي  نيذلل  ةملك  نم  له 
؟.

؟.2- هانعم امو  حيحص  ثيدحلا  اذه  له  ةنجلاب )  رشبي  ىتح  تمي  مل  ةرم  فلأ  موي  يف  يلع  ىلص  نم  ثيدحلا (:  يف  ءاج 

؟.3- رهشلا اذه  يضقأ  لهف  يتدلاو  ينتعنم  تمص  املو  يدلاو  نم  دحأ  يأ  ربخأ  ملو  ناضمر  رهش  لبق  تغلب  ةاتف 
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؟. 4- هوحن وأ  ضرمل  رهشلا  صرق  بايغ  لبق  ةفرع  نم  جرخ  نم  مكح  ام 

؟.5- زئاج اذه  لهف  اهدلو  عاضرإ  نيح  ةأرملا  يدث  مراحملا  ىري  نأ  ءاسنلا  نم  ريثك  داتعا 

؟.6- زوجي لهف  هل  رفغتسن  نحنو  هيلع  انيلصف  ثداح  يف  يفوت  مث  رهشلاب  يلصي  انايحأو ال  ةرشع  كرتيو  ةرم  يلصي  ناك  يل  خأ 

؟.7- جحلا ةضيرف  ءادأ  دعب  تاركنملاو  يصاعملل  عوجرلا  مكح  ام 

دح8- لوأ  ىلع  لدت  ةـحول  دـجو  ىنم  ىلإ  عفد  امل  نكل  ةـفلدزم  يف  هنأ  نقيت  ثيح  نكامألا  دـحأ  يف  تاب  مث  ةـفلدزم  ىلإ  ةـفرع  نم  عفد  لجر 
؟. هيلع اذامف  ةفلدزم 

؟.9- هدحو ءاروشاع  موي  مايص  حصي  له 

؟.10- ءاروشاع موي  موصي  لهف  ناضمر  نم  ءاضق  هيلع  نم 

؟.11- بابشلا بايغو  نسلا  رابكل  دجاسملا  نأ  ىرن  ثيح  رجفلا  ةالصل  هدلو  ظقوي  نأ  دلاولل  عرشي  ىتم 

؟.12- ةدحالملا دي  ىلع  ناشيشلا  يف  انناوخإ  كاله  نم  هارن  ام  عم  ةملكلا  عامتجاو  نواعتلا  ىلع  مهثحتو  بابشلا  اهب  حصنت  ةعماج  ةملك  نم  له 

-13. فوسكلا ةالص  ىلع  مالكلا 

28a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.08  ) ( 666  )  ( 207  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ناشيشلا يف  نيملسملا  انناوخإ  لاح 

-2 . ملسملا اهب  عنصي  اذامو  ةزاجإلا  لوح  خيشلل  ةملك 

-3. ملعلا بلطل  غرفتلا  لوألا : مسقلا 

-4. ةسدقملا دالبلا  ةرايز  يناثلا : مسقلا 

-5. ةهزنلل دالبلا  فارطأ  ىلإ  رفسلا  ثلاثلا : مسقلا 

-6. جراخلا ىلإ  رفسلا  عبارلا : مسقلا 

-7. هتدعاسمو بألا  دنع  سولجلا  سماخلا : مسقلا 

؟. 8- دالوألاو ةجوزلل  جوزلا  ةيبرت  يف  ىلثملا  ةقيرطلا  يه  ام 

؟.9- روهملا ءالغ  ةلكشم  يف  تانب  نم  مهدنع  ام  هاجتا  ءابألا  رود  وه  امو  مهئانبأ ،  جيوزت  هاجتا  ءابألا  رود  وه  ام 

هب10- ىتأ  ارمأ  ضفري  نأ  يلولل  زوجي  لهف  بطاخلا ،  كلذب  هعانتقا  عم  ةداعلا  ةـجحب  اهل  هتيؤر  ضفر  اهدـلاو  نكلو  ةاتف  ةـبطخل  باش  مقت  اذإ 
؟.  ءايلوألا ءالؤهل  كتحيصن  امو  عرشلا  مأ  ةداعلا  عابتإلاب  ىلوأ  امهيأو  ةداعلا ،  الإ  رذع  هل  سيلو  عرشلا 

؟.11- كلذ لعف  جوزلا  نم  ابلط  هصق  وأ  رعشلا  فيفصتل  ةريفوكلا  ىلإ  باهذلا  مكح  ام 

؟. 12- ةعدب جحلا  يف  ةينلاب  ظفلتلا  له 

28b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( 577  )  ( 225  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- ةعدب جحلا  يف  ةينلاب  ظفلتلا  له  ةمتت 
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؟.2- جحلل اهذخأي  لهف  جحلا  يف  توكت  نأو  اهسفنب  جحلا  تدارأو  تضفرف  ركسلاو  طغضلاب  ةضيرملا  همأ  نع  جحلا  دارأ  صخش 

؟.3- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربق  ةرايزو  دحأ  ءادهش  روبق  ةرايزل  هلهأب  باهذلا  لجرلل  زوجي  له 

هتدعاسم4- مهناوخإ  نم  بلطف  يقابلل  لمكي  ملو  رقتفا  مث  ةعبرأل  لعفف  ةتسلا  هدالوأل  ضرأ  ةعطق  ةنس  لك  يف  يرتشي  نأ  هسفن  دهاع  لجر 
؟. مثأي لهف  اوضفرف 

؟.5- محرلا نم  مهتلص  بجاولا  نم 

؟.6- مكحلا امف  اهدلاو  اهعطاقف  ضفر  اهجوزو  جاتحمب  سيل  هنأ  عم  ايرهش  ابتار  اهنمبلطي  اهوبأو  ةملعم  لمعت  لافطأ  اهلو  ةجوزتم  ةأرما 

؟.7- دجسي ىتمف  هدعب  رخآلاو  مالسلا  لبق  امهدحأ  وهس  نم  رثكأ  ةالصلا  يف  عمتجا  اذإ 

؟.8- ةيمد رضحن  وأ  انم  ةدحاو  تيملا  لثمي  لهف  ليسغت  نم  هب  قلعتي  امو  تيملا  لوح  ةرضاحم  لمعب  نمقي  ءاسن 

؟.9- مهئابآ مساب  مهتيمست  مكح  امو  دالوألا  ةيمست  قح  نمل 

؟.10- مولعلا يأبو  أدبأ  فيكف  ئدتبم  ملع  بلاط  انأ 

-11. نيحلاصلا ضاير  نم  ركذلا  قلح  لضف  باب  حرش 

29a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.32  ) ( 559  )  ( 211  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. مالسإلا ىلع  ءاضقلا  ىلع  ةدحتملا  ةلذاختملا  ممألا  نع  خيشلل  ةماك 

-2. حاكنلا ةمعن  ىلع  خيشلل  ةملك 

-3. هركملا حاكن  ةحص  مدعو  حاكنلا  طورش 

-4. روهملا يف  ةالاغملا  ميرحت 

-5. فافزلا تاركنم  نم 

-6. عونمملاو عورشملا  قالطلا 

29b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( 605  )  ( 212  ) 

 :- تايوتحملا  

-1.. عونمملاو عورشملا  قالطلا  نع  مالكلا  ةمتت 

نم2- سيلأ  جاوزلا  يف  تافلاخملا  هذه  نم  تركذ  امك  عمسن  نحنو  ملألا  دادزيو  ةنـسوبلا  يف  انناوخإل  لصح  امب  دابكألا  ترطفت  لوقي :  لئاس 
فرـصيو تاجاحلا  ىلع  اورـصتقيو  فارـسإلاو  تايلامكلا  هذه  نم  فيفختلا  ةلاح  ةريزجلا  هذه  لهأ  اصوصخو  مالـسإلا  لهأ  نلعي  نأ  بجاولا 

؟.  كانه انناوخإل  دئازلا 

؟. 3- اهيف دراولا  ءاعدلا  وه  امو  فافزلا  ةليل  يف  نيجوزلل  ةنسلا  يه  ام 

؟. 4- برغملا ةبتارل  مهكرت  عم  سردلا  روضحل  مهتعراسمو  ملعلا  ةبلطل  هيجوت  نم  له 

؟. 5- ةنس جاوزلا  ةليل  يف  نيتعكرلل  نيجوزلا  ةالص  له 

؟. 6- بألا هدارأ  نم  ىلع  ربجت  مأ  اهيأرب  ذخؤي  لهف  احلاص  الجر  اهوبأ  هراتخا  يذلا  لجرلا  ناكو  حلاص  ريغ  الجر  ةأرملا  تراتخا  اذإ 
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؟ . 7- نآلا لمعي  اذامف  هلعف  ميرحتب  بألا  ملع  مث  بهذلا  الإ  ائيش  هنم  اهطعي  ملو  هتنبا  رهم  ذخأ  بأ 

؟. 8- ليدبلا دوجو  عم  ةفلكم  اهنأ  عم  جاوزلل  ةوعدلا  تاقاطب  يف  مكيأر  ام 

؟. 9- هيلع طارتشا  ريغ  نم  بطاخلا  نم  بهذلاو  لاملا  نم  ائيش  ذخأت  نأ  مألل  زوجي  له 

؟. 10- مأ ال زئاج  اذه  لهف  هدالوأ  ظفح  مهتجحو  ةجوزلا  نذأتست  الو  هوخأ  هتجوزب  جوزتي  جوزلا  تام  اذإ  هنأ  ةداع  دالبلا  ضعب  يف  دجوي 

؟. 11- لزنملاب مأ  ةفرغلاب  مأ  شارفلاب  له  ةجوزلل  بجاولا  تييبملا  ىنعم  ام 

نينغي12- تاقاقد  هيف  يذلا  جاوزلا  روضح  مكح  امو  ذخفلا ،  ىلإ  حوتفملا  وأ  رهظلا  ةيراع  بايثلا  نم  حوتفملل  حارفألا  يف  ءاسنلا  سبل  مكح  ام 
؟.  ةايحلا يف  ةدحاو  ةرم  الإ  هسبلت  فالآ ال  ةسمخ  ةميقب  ابوث  جاوزلا  ةليل  ةسورعلا  سبل  مكح  امو  نيبرطملا  يناغأب 

دالب13- ىلإ  ءاسنلاو  لاجرلل  ةيحايس  تالحر  مظنت  ناميإلا  راد  ىمست  اراد  نأ  كيدي  نيب  هعـضأ  نالعإ  اذهو  رفكلا  دالب  ىلإ  رفـسلا  نم  مترذح  دق 
لودلا هذه  راز  نأ  قبـس  نمو  تاعماجلا  ةـبلطو  لامعألا  لاجر  نم  ةنـس  ةرـشع  نامث  ىلإ  لصي  رفاسملا  رمع  نوكي  نأ  مهطرـشو  رفكلا 

؟. رشلا اذه  انع  فكت  نأ  وجرنو  كيلإ  رمألا  كرتنف 

؟. 14- ةدايقلا ةصخرل  نيمأتلا  مكح  ام 

؟ . 15- ساسملاب دوصقملا  امو  ةيآلا  نهوسمت ))..  نأ  لبق  نم  نهومتقلط  مث  تانمؤملا  متحكن  اذإ  اونمآ  نيذلا  اهيأ  اي  ىلاعت ((:  هلوق  ىنعم  ام 

؟.16- ةدعلا اهيلعو  الماك  رهملا  اهل  لهف  اهقلط  مث  هتبيطخب  بيطخلا  ىلخ  اذإ 

؟. 17- ةدئافلا معتل  ةطرشألاو  تابيتكلا  رشن  حارفألا  مايأ  يف  عرشي  له 

؟ . 18- جاوزلا موي  يف  ةظعوم  وأ  ةرضاحم  ءاقلإ  عرشي  له 

؟. 19- ةروع ةأرملا  توص  له 

؟. 20- ءاسنلا مامأ  ةأرملا  صقر  زوجي  له 

؟. 21- ةأرملا ىلع  يضاقلا  دقع  مكح  ام 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

30a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.61  ) ( 618  )  ( 219  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . نيملسملل ىراصنلا  ديك  لوح  خيشلل  ةملك 

؟.2- ىراصنلل مهتالاوم  نم  ةيمالسإلا  ةمألا  ذاقنإل  ليبسلا  فيك 

؟. 3- مأ ال هرفكب  مكحي  لهو  نايدألا  نيب  بيرقتلا  ىلإ  وعدي  نميف  مكيأر  ام 

؟. 4- نيدلاولا ىضر  عم  كسرهلاو  ةنسوبلا  يف  داهجلا  مكح  ام 

؟. 5- كسرهلاو ةنسوبلا  يف  نيملسملا  انناوخإل  ةدناسملاو  راكنإلا  نم  نيملسملا  تويب  نم  رافكلا  مدخلا  درط  ربتعي  له 

؟. 6- ههاجتا بجاولا  امو  هترشاعمو ،  هعم  ثيدحلاب  مثإ  هقحلي  لهف  ضفر  هنكلو  مالسإلل  هاعدو  ينارصن  راج  لجرلل  ناك  اذإ 

30b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.77  ) ( 620  )  ( 238  ) 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=soty&ob=1
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=cat
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=zifiin
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=search
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stat
http://alathar.net/home/ebook/index.php
http://alathar.net/home/alathar/index.php
http://alathar.net/home/visitors/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=1&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=2&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=3&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=5&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=6&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=7&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=8&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=9&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=9722
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=9722
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=9723
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=9723
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 8ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  120ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

راوزلا 1لجس 
ةيمقرلا 1ةبتكملا 

ًايلاح 131نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
131

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
1

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
351
ثيدحلا لهأ  جمانرب 

1
راوزلا لجس 
0
ةيمقرلا ةبتكملا 
0

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

 :- تايوتحملا  

؟. 1- نيرفاكلاب هللا  ركم  ةفص  امف  هللا ))  ركميو  نوركميو  ىلاعت ((:  لاق 

؟. 2- كلذ نم  رثكأ  ةعاطتسا  عم  طقف  لاومألاب  عربتلا  يفكي  لهف  لاجرلاو  لاملا  ىلإ  نوجاتحي  ةنسوبلا  يف  انناوخإ  ناك  اذإ 

؟.3- نييحيسملاب ىراصنلا  ةيمست  زوجي  له 

؟ . 4- اريخ تيزج  وأ  اركشك  رافكلا  نم  فورعملاب  هيلع  لدسي  نمل  ظافلألا  ضعب  ملسملا  قالطإ  زوجي  له 

-5 . زاهجلا اذه  نم  هسفن  ىلع  ىشخي  هنأل  تيبلا  نم  جرخي  لهف  هحصن  اولبقي  ملف  مهيلع  ركنأ  دقو  شد  مهدنعو  هلهأ  عم  شيعي  ميقتسم  باش 
؟.  هيدلاول كتحيصن  امو  مثإ  هيلع  لهف  مهبضغ  يف  اببس  ناكو  تيبلا  نم  جرخ  اذإو 

اذهب6- ملع  نم  لك  ىلع  بجاولا  امو  حـيبقلا  لعفلا  اذـه  هاجتا  هلعف  ءاسنلا  ىلع  بجاولا  امف  ءاسنلا  اهيف  حارفأ  روصقل  قاسف  لاجر  لخد  اذإ 
؟.  مههاجتا ركنملا 

ةضاحتسملا7- مكح  اهل  ةأرملا  جرف  نم  جرخت  يتلا  ةبوطرلا  لهو  ءوضولل  ضقان  وهف  نيليبسلا  نم  جرخي  ام  نأ  ةدعاقلا :  هذه  ةحـص  ىدم  ام 
؟.  نيتالصلا نيب  عمجلا  يف 

؟. 8- تايباحصلا دهع  يف  ةلاحلا  هذه  نيبي  حيرص  ليلد  يتأي  مل  اذامل  ءوضولا  ضقنت  ةأرملا  نم  جرخت  يتلا  ةبوطرلا  تناك  اذإ 

؟. 9- كلذ نولعفي  ملعلا ال  لهأ  نم  اريثك  ىرن  اذاملف  ةنس  تناك  اذإو  سأرلاو  براشلاو  ةيحللا  يف  بيشلا  رييغت  مكح  ام 

؟. 10- مهناوخإ عم  مهدالب  يف  داهجلا  مأ  ملعلا  بلط  ىلع  ءاقبلا  ناشيشلاو  ةنسوبلا  نم  اوءاج  نيذلا  ملعلا  بالطل  لضفألا  وه  ام 

؟. 11- رتويبمكلا ةشاش  ربع  مهسألل  ءارشلاو  عيبلا  مكح  ام 

؟. 12- اهديري هنأل ال  اهفتن  هل  لهف  نيترعش  وأ  ةرعشك  ديدج  بيش  ناسنإلا  يف  رهظ  اذإ 

دحأو13- يه  تقفتاف  كدلب  ىلإ  نيعجرتو  كدقع  يهتني  وأ  مرحمب  يتأت  نأ  امإ  اهل  ليقف  اهجوز  اهنع  يفوت  تايفشتسملا  ىدحإ  يف  لمعت  ةبيبط 
؟.  جاوزلا اذه  يف  مكحلا  امف  اهقيلطتب  موقي  اهدلب  ىلإ  اهتدوع  دنعو  انه  تماد  ام  جاوزلا  ىلع  دلبلا  سفن  يف  لمعي  اهدلب  نم  لاجرلا 

؟. 14- ضرفلاو لفنلا  يلصت  نأ  اهل  زوجي  مأ  ةرشابم  ضرفلا  يلصت  لهف  ةبوطر  اهجرف  نم  جرخي  ناكو  تأضوت  اذإ  ةأرملا  لعفت  اذام 

؟ . 15- ارطفم مأ  امئاص  ربتعي  لهف  همايص  مامتإ  دارأف  هتين  ريغ  مث  رفاسم  وهو  ناضمر  يف  رطفي  نأ  ىون  لجر 

؟. 16- هئضويف ءامب  دحأ  يتأي  نأ  ىلع  ةردقلا  عم  مميتي  لهف  هئوضو  مكح  امف  هايملا  ةرود  ىلإ  باهذلا  عيطتسي  الو  ضيرم  لجر 

؟. 17- تاريبكتلا هذه  يضقي  فيك  عنصي  اذامف  ةزانجلا  ةالص  يف  تاريبكت  ثالث  هتاف  لجر 

31a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.46  ) ( 614  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. هربدتب ضارمألل  ءافش  هنأو  نآرقلا  نع  خيشلل  ةملك 

-2. ةدمتعملا ريسفتلا  بتك  نم  نآرقلا  مهف 

-3. ريسفتلا بتك  فينصت  قرط 

؟. 4- مأ ال ئدتبملل  بسانم  وه  له  ريسافتلا  ةدبز  باتك  يف  كيأر  امو  ريسفتلا ،  يف  ملعلا  بلاط  اهب  جردتي  يتلا  بتكلا  يه  ام 

ةحيـصن5- نم  لهو  ىراصنلا ،  ديعب  ةـصاخلا  توركلاو  ىولحلا  عيب  نم  يداليملا  ةنـسلا  لوأ  يف  تابتكملاو  زباخملا  باحـصأ  هلعفي  ام  مكح  ام 
؟.  مهل

؟.6- رانلا يف  دولخلاب  هرفك  ىلع  تام  اذإ  ينارصنلاو  يدوهيلا  ىلع  مزجي  له 

اهمسقي7- فيكو  قحلا  بحاص  ةثرول  لاملا  ءاطعإب  هتمذ  ئربت  لهف  قحلا  بحاص  يفوت  دق  نكلو  هللا  ىلإ  بات  مث  سانلا  نم  الاومأ  قرس  نم 
؟.  كلذ دعب  هيف  سانلا  مالكو  جارحإلا  نم  افوخ  لاملا  بحاص  ىلع  هب  قدصتي  مأ  مهيلع 
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

353

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 2ريغ 
1ابوروأ
3تارامإلا
1ايلارتسأ

1اكيجلب
29نيصلا
6ايناملأ
3رئازجلا

5رصم
16اسنرف
1قارعلا

2ايبيل
1برغملا

1ادنلوه
1جيورنلا

1اينامور
3ايسور

ناك8- اذإ  مث  رهملا ،  عاجرتسا  اـهنم  بلطي  نأ  جوزلل  قحي  لـهف  فرت  يف  هعم  شعت  مل  اـهنأ  ةـجحب  قـالطلا  اـهجوز  نم  تبلط  لـماح  ةأرما 
؟.  ةريثك نويد  هيلع  نأ  املع  هيف  فرصتي  مأ  مهل  هعجري  لهف  لعفي  فيكف  هل  سانلا  ةدعاسم  نم  رهملا 

اهيلع9- هقحل  موصلا  نع  اهعنمف  كلذـب  هتربخأف  رخآ  لجرب  تجوزت  مث  يـضقت  ملو  اهقلط  مث  ناـضمر  راـهن  يف  ةوقلاـب  اـهجوز  اـهعماج  ةأرما 
؟.  لعفت فيكف 

31b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( 622  )  ( 220  ) 

 :- تايوتحملا  

اهيلع1- هقحل  موصلا  نع  اهعنمف  كلذب  هتربخأف  رخآ  لجرب  تجوزت  مث  يـضقت  ملو  اهقلط  مث  ناضمر  راهن  يف  ةوقلاب  اهجوز  اهعماج  ةأرما  ةمتت 
؟.  لعفت فيكف 

هذـهل2- لثمألا  جالعلا  وه  امو  ةيـصعملا . هذـهل  هناطبإو  مازتلالل  هراهظإ  قافنلا  نم  لهف  ةيرـسلا  ةداعلا  سرامي  هنأ  الإ  مازتلالل  هرهاـظ  باـش 
؟.  ةيصعملا

؟.3- دجسملا ةيحت  اهب  دصقيو  ةضيرفلا  ةالص  يف  لخدي  نأب  ملسملل  زوجي  له 

؟. 4- لافطألا ىتح  مأ  ةغلابلا  ةأرملل  نوكي  مرحملا  هبشتلا  لهو  روكذلا ،  رعش  لثم  ةريغصلا  اهتلفط  رعش  تصق  اذإ  مألا  مثأت  له 

معطي5- مأ  ةيقابلا  مايألا  هذه  اهنع  ماصي  لهف  تتام  رهـشأب  هدعب  مث  اموي  نيرـشع  تماص  اهنكل  مايـصلا  نم  اهعنم  ءابطألا  ررق  ةـضيرم  ةأرما 
؟.  اهنع

؟. 6- بارت ريغ  نم  ربقلا  ىلع  دازي  نأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  يهن  ثيدحل  مكهيجوت  امو  ةنس  ربقلا  ىلع  ءام  هب  تسط  عضو  له 

؟. 7- اهل مكهيجوت  امف  امهنيب  فالخ  ىلإ  يدؤي  امم  ةديدش  ةريغ  اهجوز  ىلع  راغت  ةأرما 

ريغ8- ناك  نإو  ءاعد  لضفأ  وه  امف  ازئاج  ناك  نإو  نونمؤي  سانلاو  ظعاولا  وعدـي  نأ  زوجي  لهو  تيملا ،  نفد  دـنع  ساـنلا  ةـظعوم  مكح  اـم 
؟.  حيضوتلا وجرن  زئاج 

الإ9- اهنيبو  هنيب  نوكي  ام  ىتح  ةنجلا  لهأ  لمعب  لمعي  مكدـحأ  نإ  لاق (:  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  دوعـسم  نبا  ثيدـح  نيب  عمجلا  فيك 
هلل ناكو  احلاص  المع  لمع  نم  لهف  سانلل )  ودبي  اميف  ةريره (:  يبأ  ثيدحو  اهلخديو )  رانلا  لهأ  لمعب  لمعيف  باتكلا  هيلع  قبـسيف  عارذ 

؟.  هتمحرو هللا  لضفب  وأ  هلمعب  اهلخدي  هنأو  ةنجلا  لخد  اصلاخ 

ىلع10- نوظفاحي  الو  تالـسلسملاو  مالفألا  مامأ  مهليل  نوشيعي  مهنكلو  نيتسلا  مهرامعأ  تزواجت  نيذـلا  دادـجألاو  ءاـبألل  ةحيـصن  هيجوت  وجرن 
؟.  اهتقو يف  ةالصلا 

-11. نآرقلا صصق  نع  مالكلا 

32a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( 644  )  ( 250  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. هدابعب هللا  نم  ةمحر  راطمألا  لوزن  نع  خيشلل  ةملك 

-2. رطملا يف  نيتالصلا  نيب  عمجلا 

-3. برغملا يلصي  نأ  لبق  ءاشعلا  نولصي  ةعامج  كردأ  نم  مكح 
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3ايسور
9ةيدوعسلا

3سنوت
42اكيرمأ

ًايلاح 131نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2042790

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109388986

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475570

راوزلا لجس 
107503

ةيمقرلا ةبتكملا 
738022

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114198986

هل4- عفدأ  هنود ال  امو  ًالاير ، ةلله  نيسمخ  قوف  امل  عفدأ  تنك  ةيادبلا  يفو  لله )  ) مهبتاور يفو  فظوم ، ةئامعـست  قوفي  امل  بتاور  فرـصأ  انأ 
يف ينجرحيو  للهلا  كرتي  مهنم  بلغألاف  نيفظوملا ، عم  ًَاجرحو  ًاريثك  ًابعت  كلذ  نم  تيناع  ينكل  ًالله ، فرـصأ  نأ  يل  ادـب  ةرتف  دـعبو  ًائيش ،

؟. مكتليضف يأر  امف  ىلوألا ، ةقيرطلا  ىلإ  تدعف  مالكلا ،

نيقباستملا5- ةمئاق  يف  همسا  لجـسي  مث  لاير  ردق 50  هنم  يرتشت  نأ  كيلع  طرتشي  ثيحب  ةـيراجتلا  تالحملا  ضعب  يف  ةـقباسملا  مكح  ام 
؟.  تاقباسملاو زئاوجلا  هذه  يف  طباضلا  امو 

؟. 6- هللا بضغ  نم  دعي  قربلا  لهو  دعرلا  عامس  وأ  قربلا  ةيؤر  دنع  لاقي  ركذ  كانه  لهو  رطملا  ىلع  هللا  ركش  نوكي  فيك 

؟. 7- عمجلا هل  زوجي  لهف  رصعلل  مايقلا  مدع  نم  افوخ  هتفرغ  يف  رهظلا  تقو  يف  رصعلاو  رهظلا  نيب  عمجي  تاناحتمالا  يف  يعماج  بلاط 

؟. 8- مأ ال نيتالصلا  نيب  عمجلا  هل  عرشي  لهف  موي  نم  رثكأ  ناكم  يف  ثكم  هنكل  رفاسم  لجر 

؟.9- ناضمر يف  حيوارتلا  ةالص  نولصي  سانلاو  ةيناث  ةعامج  ةماقإ  مكح  ام 

هقالغإ10- نم  دبال  مأ  ةرضاحم  وأ  نآرق  هب  نوكي  دقو  لغتشي  زاهجلاو  مامحلا  لخدي  نأ  هل  زوجي  لهف  دعب  نم  عمسي  ريبك  ليجـست  زاهج  هل  لجر 
؟.

باحـصأو11- ةعمجلا  اولـصي  نأ  نوديري  لامعلا  نأ  ببـسب  مانغألا  باحـصأ  نيبو  مهنيب  فالخ  لصح  دـق  مانغأ  ةاعر  اندـنع  دـجوي  لوقي :  لئاس 
؟.  ةلأسملا هذه  يف  مكحلا  امف  اهعايض  وأ  مانغألا  ةقرس  نم  مهفوخ  ببسب  مهنوعنمي  مانغألا 

نم12- حـصنت  اذامبو  لطابلاب  سانلا  لاومأ  لكأو  رـسيملا  نم  هنأو  يخوراصلا  رالودـلا  ةـقباسم  ميرحتب  ءاملعلا  رابك  ةـئيه  ىوتف  يف  مكيأر  اـم 
؟. تارامتسالا عيب  يف  هطاشنب  الإ  اهيلع  لصحتي  ملو  غلابملا  ضعب  ىلع  لصح  دقو  مهعم  لماعت 

32b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.21  ) ( 632  )  ( 219  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- حصنت  اذامبو  لطابلاب  سانلا  لاومأ  لكأو  رسيملا  نم  هنأو  يخوراصلا  رالودلا  ةقباسم  ميرحتب  ءاملعلا  رابك  ةئيه  ىوتف  يف  مكيأر  ام  ةمتت 
؟. تارامتسالا عيب  يف  هطاشنب  الإ  اهيلع  لصحتي  ملو  غلابملا  ضعب  ىلع  لصح  دقو  مهعم  لماعت 

لحم2- نم  كشلا  اذهل  لهو  موص  اهيلع  لهف  تتام  كلذلو  اهيلع  تمان  اهنأ  مألا  تكشف  ةليللا  كلت  يف  تيفوتو  ةريغصلا  اهتنبا  عم  تمان  ةأرما 
؟.

؟. 3- هل مكتحيصن  امو  لعفي  اذامف  هللا  ىلإ  بات  مث  فرحناو  هيسن  مث  نآرقلا  ظفح  لجر 

رهشلا ال4- يف  ةرم  تبهذ  ول  هسفن  يفو  اهقالط  هدصقو  اننيب  لاصفنا  نوكيسف  تبهذ  ولف  كلهأ  ىلإ  يبهذت  ال  اهل :  افيوخت  هتجوزل  لاق  لجر 
؟.  هلعف هيلع  اذامف  رفاسم  اهجوز  نأل  جوزلا  بأ  اهل  نذأو  اهمأ  ضرمل  هتجوز  تبهذف  كلذب  سأب 

؟. 5- مرحلا رهشألا  نم  هاوس  امع  ةزيم  هل  لهو  حلاص .  لمع  يأ  وأ  مايص  وأ  ةرمعب  بجر  رهش  صيصخت  مكح  ام 

؟. 6- اعمجو ارصق  يلصت  نأ  تيبلا  يف  تلزن  اذإ  ةرفاسملا  ةأرملل  زوجي  له 

؟. 7- ةنيزلل وأ  ةجاح  ريغ  نم  اهسبل  نمل  براوجلا  ىلع  حسملا  عرشي  له 

اورفاس8- يذلا  دلبلا  يف  مهتماقإ  ةدم  يف  ةالصلا  عمج  مهل  عرـشي  لهو  نارمعلا  زواجتي  مل  وهو  ارفاسم  هتيب  نم  جرخ  نمل  رـصقلا  زوجي  له 
؟.  هيلإ

؟.9- اهتقو يف  رجفلا  يلصي  ىتح  عنصي  فيكو  ءيش , هيلع  لهف  هماودل  باهذلا  دنع  ابلاغ  سمشلا  عولط  دعب  رجفلا  يلصي  لجر 

؟. 10- مأ ال ةداعإ  هيلع  لهف  اهيتفأ  ىوتف  بسح  ىلع  ارصقو  اعمج  رصعلاو  رهظلا  ىلص  ضيرم  لجر 

؟. 11- يوبر كنب  يف  لمعي  بيرق  لجر  نم  ةيده  ءاج  ماعط  لكأو  سبالم  لامعتسا  مكح  ام 

؟. 12- هحسم ةدم  نوكت  مكف  رفاس  مث  حسم  ميقم  وه  وأ  ماقأ ،  مث  هيفخ  ىلع  حسمو  رفاس  لجر  يف  مكحلا  ام 

؟.13- موقلحلا عطق  دعب  اهركذف  اهيسن  نم  مكح  امو  ةيبرعلا , ةغللا  ريغب  حبذلا  دنع  ةيمستلا  مكح  ام 
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مث14- برغملا  تقو  لخد  ةزينع  ىلإ  عجر  املو  ابتك  يـسن  هنأ  ركذـت  ضايرلا  طخ  كسم  املو  ةزينع  لـهأ  نم  وهو  ضاـيرلا  يف  سردـي  صخش 
؟. ةنيدملا جراخ  نيءاشعلا  نيب  عمجو  جرخ 

؟.15- يقبتملا غلبملل  ةبسن  فاضيو  طيسقتلاب  عيبلا  مكح  ام 

؟.16- زاهجلا قلغأ  لهف  ىرخأ  ةعاذإ  نم  ىقيسوم  هيف  لخدتو  ةعاذإلا  يف  نآرقلا  ناك  اذإ 

؟.17- جرح نم  لهف  ماعطلا  طقس  انيديأ  انلسغ  اذإف  خبطملاو  مامحلا  نيب  ةكرتشم  ةرايب  يدنع 

؟.18- هراكنإ ببس  وه  امف  زاجملاو  ةقيقحلا  عوضوم  سردن  ةغالبلا  ةدام  يف 

؟.19- هتهبج لك  يطغت  ةريبك  ةيقاط  سبل  نم  دوجس  مكح  ام 

؟.20- مكحلا امف  ةيناثلا , ذخأو  اهغلبم  نم  لقأب  ىلوألا  عجرأ  ىرخأ ف؟ هتبجعأف  طاسقأ  عفدو  ضخش  نم  طيسقتلاب  ةرايس  ىرتشا  لجر 

؟.21- ضفخنت دق  هتميق  نأ  عم  نزولا  سفن  هل  عجري  لهف  لجأل  ابهذ  هاخأ  ضرقي  نم 

33a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.43  ) ( 624  )  ( 199  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. كرابملا ناضمر  رهش  صئاصخ 

-2. ناضمر موص  مهيلع  بجي  نم  طورش 

؟.3- ضيحلا مايأ  يف  مايصلاو  ةالصلا  نع  اهسبح  ىلع  اهربص  ىلع  باثت  ةأرملا  له 

-4. موصلاب ررضلا  هقحلي  نم  مايص  مكح 

؟. 5- يصاعملا يف  اهعايض  مدعو  ناضمر  يلايل  مانتغا  يف  ةحيصن  نم  له 

؟. 6- مأ ال عمجلا  يف  نيمومأملا  مامإلا  ريشتسي  لهو  ريطم ،  موي  يف  نيتالصلا  عمج  مكح  ام 

33b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( 617  )  ( 236  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- مأ ال عمجلا  يف  نيمومأملا  مامإلا  ريشتسي  لهو  ريطم ،  موي  يف  نيتالصلا  عمج  مكح  ام  ةمتت 

؟. 2- اهضعبب رصتقي  مأ  امهراكذأو  امهبتاور  ىلصت  لهف  ءاشعلاو  برغملا  نيتالصلا  نيب  عمج  اذإ 

؟. 3- نيد هيلعو  كانه  مايصلاو  ةرمعلاب  عوطتلل  ةكم  ىلإ  بهذي  نأ  ناسنإلل  زوجي  له 

مأ4- كلذـب  مثأي  لهف  عراوشلاو  قاوسألا  يف  هتجوزو  هتانب  كرتيو  مرحلا  يف  ةالـصلاو  ةرمعلا  ءادأل  ةـكم  ىلإ  هتلئاع  عم  بهذـي  نميف  كيأر  اـم 
؟.  رجؤي

رئاغصلاو5- رئابكلل  ةرفغملا  هذه  لمشت  له  هبنذ )  نم  مدقت  ام  هل  رفغ  اباستحاو  اناميإ  ناضمر  ماص  نم  ملـسو (:  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  لوق 
؟.  سانلا قوقحو 

؟. 6- رطفلا مأ  ناضمر  موص  هل  لضفأ  امهيأف  اهب  سأب  هتحصو ال  ربإلا  نود  بوبحلا  ىلع  دمتعي  وهو  ركسلاب  اضيرم  ناسنإلا  ناك  اذإ 

لبق7- ناذألا  ميدـقت  كلذ  نمو  ةدابعلا  ىلع  وأ  ةـضيرفلا  ةالـصلا  باسح  ىلع  ناك  ولو  ناضمر  يف  هعم  نيلـصملا  ةرثكب  ةـمئألا  نم  ريثك  متهي 
ءاـشعلا ةالـص  يف  فيفختلا  كلذـكو  نيركبم  ساـنلا  جرخي  يكل  هببـسو  حـيوارتلا  ةالـص  يف  عبرـألا  نم  ةذاعتـسإلا  كرتو  ةـعاس  عبرب  هتقو 
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ثالث ىلع  دـيزي  هنإف ال  ةـعكرلا  يف  اهجو  أرق  ولو  ىتح  دوجـسلاو  عوكرلا  يف  نانئمطإلا  مدـعو  حـيوارتلا  ةالـص  لـيوطتو  اهدـعب  حـيبستلاو 
؟.  رومألا هذه  يف  ةمئألل  كتحيصن  امف  تاحيبست 

ةدوجوملا8- دجاسملا  كلت  يف  يلـصملا  مثأي  لهو  عوشخلا  بلجيو  مالكلا  رركي  يذلا  دجاسملا  يف  ىدصلا  زاهج  ميرحتب  متلق  مكنأ  حيحـص  له 
؟ .  ذئنيح ةمامإلا  مكح  امو  مأ ال  زاهجلا  كلت  هيف 

ةـصاخ9- نذؤملا  ىلعو  ءرملا  ىلع  رطفلاو  كاسمإلا  يف  مزاللا  امف  قئاقدلا  ضعب  ميدقت  ىرقلا  مأ  ميوقت  يف  نأ  متركذ  دـق  مكنأ  مولعملا  نم 
؟.

؟. 10- تابيتكلاو ةطرشألا  عيزوت  نم  هب  حصنت  اذامو  ناضمر  رهش  قفاوت  يتلا  عيبرلا  ةزاجإ  يف  ىتح  يراربلل  مهجورخ  يف  سانلل  كتحيصن  ام 

34a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.65  ) ( 597  )  ( 208  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةيحضألا نع  خيشلل  ةملك 

-2. ةنسلاو باتكلا  نم  ةيحضألا  ةيعورشم  ليلد 

-3. ةيحضألاب ةقلعتملا  طورشلا 

-4. يحضملل نسي  امو  ةيحضألا  نم  ئزجي  ام 

؟. 5- هنع بوني  نم  لكويو  رخآ  دلب  يف  وهو  دلب  يف  لجرلا  لهأ  ىلإ  يحاضألا  نمث  لاسرإ  زوجي  له 

؟. 6- ئزجي لهف  رسكلا  اذه  رهظي  ملو  هنرق  فرط  رسكنا  دق  شبكلا  ناك  اذإ  كلذكو  ئزجي ،  لهف  ريغص  هنكل  رهاظ  عولاطلا  ناك  اذإ 

؟. 7- مهل عتمتلا  نوكي  فيكف  ةرمعلا  مهل  عرشت  ةكم ال  لهأ  نأو  عتمتلا  كاسنألا  لضفأ  نأ  تركذ 

مايص8- ةنسلا  امنإ  ةنسلا  نم  سيل  رشعلا  هذه  مايص  نأ  اهل  ليق  مث  ةجحلا  يذ  نم  رـشعلا  موصت  نأ  اهتداع  نم  تناك  نسلا  يف  ةريبك  ةأرما 
؟.  لعفت اذامف  ةفرع  مويو  ضيبلا  مايأ 

اذإ9- جرح  كانه  لهف  هب  فتليو  ارازإ  هبوث  لعجي  نأب  شفعلا  يف  همارحإ  سبالم  نوكتو  وجلا  قيرط  نع  جـحلا  وأ  ةرمعلا  دـيري  يذـلا  نأ  تركذ 
؟.  لضفألا وه  اذه  لهو  يبليو , مرحي  تاقيملا  يذاحي  امدنعو  هلزنم  نم  مارحإلا  سبالم  سبل 

؟. 10- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ربق  روزت  نأ  اهل  ةرمتعم  وأ  ةجاح  ةنيدملا  تمدق  اذإ  ةأرملا  له 

امهيأف11- سانلا  دـنع  انمث  لقأو  امحل  لضفأ  نأضلا  نم  ةـينثلا  نأ  عم  لضفأ  تناك  نمثأ  تناك  اـملك  اـهنأ  ةيحـضألا  لـضف  يف  كـمالك  يف  درو 
؟.  لضفأ

؟. 12- كاسمإلا نوكي  امهيأ  ىلعو  ةدحاو  ةيحضأ  يف  هتجوز  عم  لجرلا  كرتشي  نأ  نكمي  لهو  ةيحضأ ،  نم  رثكأ  حبذي  نأ  ردتقملل  زوجي  له 

34b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.70  ) ( 624  )  ( 223  ) 

 :- تايوتحملا  

؟. 1- رجفلا ةالص  نودهشي  مهنأ ال  عم  هتمذ  يف  مه  لهو  مهل  حمسي  لهف  جحلا  نوديري  لامع  هدنع  لجر 

؟. 2- مأ ال عورشم  اذه  لهو  جحلاو  ةيحضألا  نيب  ناسنإلا  عمجي  له 

ةلبقلا3- لابقتـساو  نيديلا  عفر  مكح  امو  ةرايـسلا ،  ىلع  وأ  دجـسملا  يف  وهو  ناسنإلا  مرحي  لهو  ةرمعلاو .  جحلاب  مارحإلا  ةفـص  نوكت  فيك 
؟.  ةيبلتلا دنع 
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؟.  ةيبلتلا دنع 

انيدهأو4- ثلثلاب  انقدصتو  ثلثلا  انلكأ  دق  نوكن  اذهبف  اهلكأن  ةاشو  اهب  قدـصتن  ةاشو  اهيدـهن  ةاش  اولاقف  ايدـه  هل  ىرتشا  دـحاو  لك  لاجر  ثالث 
؟. اذه يف  كيأر  امف  ثلثلا 

؟. 5- ةيحضأ دحاو  لكل  مأ  ةدحاو  ةيحضأ  مهئزجت  لهف  نوجوزتم  مهلكو  بتاور  مهل  تيب  يف  ةوخإ  ةثالث 

؟. 6- مرحي نيأ  نمو  هلعف  حصي  لهف  ادرفم  مرحأ  نماثلا  موي  ءاج  اذإف  مارحإ  نودب  ةجحلا  يذ  نم  موي  لوأ  يف  ةكم  ىلإ  باهذلا  ديري  لجر 

؟. 7- ةيحضألا ىلع  اسايق  ةقيقعلل  لمج  يف  لاجرلا  نم  ةعبس  كرتشا  زوجي  له 

فوطي8- نأ  جاحلل  زوجي  لهو  عادولا ،  فاوط  نع  فاوطلا  اذـه  ينغي  لهف  ةـجحلا  يذ  ةـياهن  هرفـس  موي  ىلإ  ةـضافإلا  فاوط  جاـحلا  لـجأ  ول 
؟.  مويلا سفن  يف  عادولاو  ةضافإلا  فاوط 

؟. 9- مهعم لماعت  نم  ىلع  مزلي  امو  ىضم ،  اميف  لحلا  امو  جاحلا  نع  حبذت  يتلا  تاكرشلل  لاملا  ءاطعإ  زوجي  له 

؟. 10- هلاثمأل ةحيصن  نم  لهو  قلحلا  ةمرحب  ملاع  وهو  هتيحل  قلحي  لجر  نم  ةيحضألا  حصت  له 

؟. 11- ةعمجلا موي  يف  عقو  اذإ  جحلا  نوك  لضف  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  ءيش  درو  له 

؟. 12- هريغ لكوي  مأ  اهنع  هسفنب  وه  جحلاب  موقي  نأ  لضفألا  لهو  كلذ ،  ىلع  رجؤي  لهف  ةافوتملا  هتجوز  نع  جحلا  ديري  لجر 

؟. 13- رفاك ةالصلا  كرات  نأل  نيتداهشلا  دهشت  نأ  اهيلع  طرتشي  لهف  جحلاو  ةالصلا  ديرت  نآلاو  ةنس  نيعبرأ  ةدمل  يلصت  تناك ال  ةأرما 

؟. 14- ءاوس جاحلاو  ميقملل  وه  لهو  ةجحلا  يذ  رهش  يف  ريبكتلا  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  تدرو  يتلا  ةنسلا  ىلع  هيبنتلا  وجرن 

؟. 15- لاكشإلا عفر  وجرأف  حبذلا  دنع  نالف  نع  هذه  يحضملا  لوق  وأ  ةرمع  كيبل  جاحلا :  لاق  اذإ  ةينلاب  قطنلا  يلع  لكشأ  لوقي :  لئاس 

؟. 16- ةرمعلاو جحلا  يف  رصقت  فيكف  رئافظ  اهل  تسيلو  لجرلا  لثم  رعشلا  ةريصق  ةأرملا  تناك  اذإ 

؟. 17- قلحلا لبق  نوكي  رحنلا  نأب  حيرص  اذه  سيلأ  هلحم ))  يدهلا  غلبي  ىتح  مكسوؤر  اوقلحت  الو  ىلاعت ((:  هلوق  ىنعم  ام 

؟. 18- هرافظأو هرعش  نم  ذخألل  ةبسنلاب  عنصي  اذامو  ةيحضألاو  جحلا  نيب  ناسنإلا  عمجي  فيك 

؟. 19- لعفت اذامف  فاوطلا  ءانثأ  تضاح  ةأرما 

اهيلع20- اهريرس  ىلع  شامق  ةعطق  تدجوو  اهضرم  نم  تيفش  تظقيتسا  املف  مزمز  نم  اهتقسف  بنيز  ةديـسلا  همانم  يف  ىأر  نم  مكح  ام 
لك رسخف  اهلمهأف  رجات  ىلإ  تلصوو  موي  رشع  ةثالث  لالخ  ةيقرت  ىلع  لصحف  ديقع  اهرـشنف  اصخـش  رـشع  ةثالث  ىلع  ةلاسرلا  هذه  رـشنت 

؟. عزوت لهف  اموي , رشع  ةثالث  لالخ  هتورث 

35a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.36  ) ( 583  )  ( 213  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. امههاجت ملسملا  بجاوو  ركنملاو ..  فورعملا 

-2. ةيمالسإلا ةعيرشلا  يف  ركنملا  نع  يهنلاو  فورعملاب  رمألا  مكح 

-3. ركنملا نع  يهنلاو  فورعملاب  رمألا  يف  دسافملاو  حلاصملا  ةاعارم 

-4. فورعملاب رمآلل  ةمكحلاو  ملعلا  ةيمهأ 

؟.) 5- انع هتينغأ  نمع  مهللا  اننغأو  كيلإ  كدابع  رقفأو  كب  كقلخ  ىنغأ  انلعجا  مهللا  ءاعدلا (:  يف  رثؤي  ام  ىنعم  ام 

؟ . 6- قوقع ريغ  نم  شدلا  نادهاشي  اناك  اذإ  هيدلاو  لجرلا  حصني  فيك 

؟.7- طقف لاصتإلا  يفكي  لهو  شد  اهتيب  يف  نأل  تخألا  ةرايز  عطق  زوجي  له 

؟. 8- مهئانبأ جاوز  ليجعت  يف  ءابألل  ةحيصن  نم  له 

؟. 9- مأ ال كلذب  مثأي  لهف  امهيلع  ةظفاحملا  يف  دهتجي  هنأ  عم  ةعامجلا  عم  رصعلا  انايحأو  رجفلا  ةالص  دهشي  هنكلو ال  ميقتسم  باش 

؟. 10- ركنملا اذه  يف  هل  ةكراشم  ربتعت  هعم  هانكس  لهف  هعم ،  نكسي  صخش  هحصنو  اهبوجوب  ملعيو  ةعامجلا  ةالص  يف  نواهتي  لجر 
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؟. 11- مأ ال مايص  اهيلع  لهف  تامف  ةرايس  هتمدصف  هتخأ  عم  ناكدلا  ىلإ  بهذي  نأ  تاونس  ثالث  هرمع  اهئانبأ  دحأ  ترمأ  ةأرما 

هنأب ال12- املع  ركنملا  نع  يهنلاو  فورعملاب  هرمأ  ثيح  نم  بألا  اذه  ةـيحان  نم  نبالا  هاجتا  امف  سانلل ،  قوقح  لكأيو  هلهأل  ملاظ  بأ  هل  لجر 
؟.  كلذ ريغو  نيدلا  بسيو  هنبا  متشي  لعج  حصن  اذإف  ةحيصنلا  لبقي 

35b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.37  ) ( 592  )  ( 198  ) 

 :- تايوتحملا  

املع1- ركنملا  نع  يهنلاو  فورعملاب  هرمأ  ثيح  نم  بألا  اذه  ةـيحان  نم  نبالا  هاجتا  امف  سانلل ،  قوقح  لكأيو  هلهأل  ملاظ  بأ  هل  لجر  ةـمتت 
؟.  كلذ ريغو  نيدلا  بسيو  هنبا  متشي  لعج  حصن  اذإف  ةحيصنلا  لبقي  هنأب ال 

-2 : نولوقي نآلا  مهو  ءيـش  هنم  اوبلطي  ملو  نورداق  مهنإـف  نيقاـبلا  يتوخإ  اـمأ  يناوخإ  دـحأو  اـنأ  جاوزلا  يف  يندـعاس  يدـلاو  لوقي :  لـئاس 
؟.  حيحص اذه  لهف  مكيلع  نيد  مكل  هتدعاسم 

؟. 3- مأ ال اهب  هرمأي  نأ  اهكرتي  الجر  ىأر  نم  ىلع  بجي  لهو  ركنم ،  دجسملا  ةيحت  كرت  له 

يبنلا4- نع  دهعي  مل  هنأل  ماعلا  اذه  كاردإ  ىلع  هلل  دمحو  سفنلا  ةبـساحمل  يرجهلا  ماعلا  ةيادب  يف  سانلل  مهثحو  ةمئألا  ريكذـت  عدـبلا  نم  له 
؟. هلعف ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

؟. 5- شدلا عيب  زوجي  له 

دحأ6- يفو  فاطملاو  ىعـسملا  نيب  يذلا  رادجلا  ىلع  ىعـسملا  ةـيحان  نم  يفاوط  ناكو  حطـسلا  يف  تفط  عادولا  فاوط  يف  لوقي :  لئاس 
اذامف حيحـص  ريغ  ناك  نإو  حيحـص  اذـه  يلعف  لهف  هزاوجب  هتيتفأف  جاـجحلا  ضعب  كـلذ  نع  ينلأـس  كلذـكو  ىعـسملا  عم  تفط  طاوشـألا 

؟.  هفرعأ ينأ ال  املع  لجرلا  كلذكو  انأ  ينمزلي 

؟. 7- ءيش مهيلع  لهف  اورفاسو  اولص  مث  رجفلا  ناذأ  ىتح  مرحلا  يف  اومان  بعتلا  ةدش  نم  مث  رجفلا  لبق  عادولا  فاوط  اوفاط  ءاسنو  لاجر 

؟. 8- لاملل اجاتحم  ناك  اذإ  ينارصنل  شدلا  عيب  زوجي  له 

؟. 9- ةالصلا يف  نيفتكلا  ىلع  ةءابعلا  ةأرملا  عضو  زوجي  له 

ىلـص10- يبنلا  رمأ  نيبو  اهنيب  قفون  فيكو  ةحيحـص  ىوتفلا  لهف  ةـهارك  الب  ءاروشاع  موي  موص  دارفإ  زاوجب  مكنع  ىوتف  تالجملا  ىدـحإ  تبتك 
؟.  مهب هبشتلا  نع  هيهنو  رافكلا  ةفلاخمب  ملسو  هيلع  هللا 

فارعلا11- يأ  تادوقفملا  راـضحإب  يعدـي  نمو  اـهعاونأ  ىلع  شدـلا  عيبـي  نم  دوجو  رومأ :  ةـعبرأ  نم  قطاـنملا  دـحأ  يف  يناـعن  لوقي :  لـئاس 
ةحيصن هيجوت  وجرأ  اهنالعإو , سانلا  تاروع  عبتتو  بسلا  هيف  يذلا  رعشلا  عم  صقرلا  ذختي  نمو  تابسانملاو  دايعألا  يف  ريزلا  ىلع  برضلاو 

؟.  مكحلا يف  ليصفتلا  عم  مهنم  لكل 

بهذي12- نمل  مكتحيصن  امو  ةعامجلا , ةالص  مهيلع  بجت  لهف  شوحلا  سفن  يف  نولـصيو  عبر  الإ  اوليك  مهنع  دجـسملا  دعبيو  شوح  يف  بابش 
؟. ةدئاف نودب  مهسولجو  ليللا  فصتنم  ىلإ  رصعلا  دعب  نم  شوشحلا  هذه  يف  هتقو 

؟.13- زوجي لهف  كنبل  الإ  هيلع  هرجأي  نم  دجي  ملو  لحم  هيدل  ناك  نم 

36a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.32  ) ( 586  )  ( 207  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. فيصلا ةزاجإ  لالغتسا  يف  سانلا  فانصأ  نع  خيشلل  ةملك 
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-2. ملعلا بلط  يف  ةزاجإلا  لالغتسا 

-3. ةنيدملاو ةكم  ةرايز  يف  ةزاجإلا  لالغتسا 

-4. دالبلا يف  ةهزنلا  يف  ةزاجإلا  لالغتسا 

-5. هتراجت يف  بألا  ةدعاسم  يف  ةزاجإلا  لالغتسا 

-6. روجفلاو رفكلا  دالب  ىلإ  باهذلا  يف  ةزاجإلا  لالغتسا 

اندرأ7- امدنعو  ًابيرقت ، نيموي  انسلجو  ةدج  ىلإ  ًاروف  انبهذ  ةرمعلا  ءادأ  نم  انيهتنا  امدنعو  يل ، ٌبيرقو  انأ  ةرمعلا  ءادأل  يـضاملا  فيـصلا  تبهذ 
اهنم انجرخ  دقل  هل : تلقف  عادولل ؟ فوطن  الو  ةكمب  رمن  فيك  يبيرق : يل  لاقف  ةكمب  انررم  ةلطعلا ، ةيقب  اهيف  يـضقن  يكل  اهبأ  ىلإ  رفـسلا 

عم باوصلا  لهف  انرفاس ، مث  عادولل  انفط  اننأ  لصاحلاو : عادولا ، فاوط  هيلع  سيل  ةرمعلا  دعب  ًاروف  ةكم  نم  جرخي  يذلاو  ًاروف ، ةرمعلا  دـعب 
؟. عجرأ مث  ةدج  يف  سلجأسو  ىلاعت  هللا  ءاش  نإ  فيصلا  اذه  يف  بهذأس  ينأ  ملعلا  عم  يعم ؟ مأ  يبيرق 

هفيـض8- مركي  نأ  ديري  سانلا  ضعب  نأ  يهو  تابـسانملا ، يف  يهو  سانلا  ضعب  اهيف  عقي  ةلكـشم  ضرعأ  نأ  تببحأ  فيـصلا  ةلطع  ةبـسانمب 
؟ كلذ وحنو  تاجاوزلا  مسوم  ىلع  نولبقم  نحنو  ًاصوصخ  ءالؤهل ، كتحيـصن  امف  يقابلا ، يمريف  ةجاحلا  نع  ًةدئاز  نوكتف  ًةحيبذ  حبذي  هدـجتف 

؟. ماعطلا رئاسب  ىضري  الو  ةحيبذلاب  الإ  ىضري  يذلل ال  ةحيصن  نم  لهو  ءالؤهل ؟ ةحيصن  نم  لهف 

لعف9- امك  اهيلإ  هجورخ  لبق  رمتعا  دـقو  اهبأ  نم  هعوجر  دـعب  رمتعي  نأ  زوجي  لـهف  ةرمع ، نم  رثكأ  هرفـس  يف  ناـسنإلا  رمتعي  ـال  هنأ  تركذ 
؟ هدلب نم  ًارفس  ئشني  مل  وهو  فئاطلا  نم  هعوجر  نيح  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا 

ىضم10- ىتح  كلذ  نع  تلغشناف  ةينالفلا . ةعاسلا  يف  نوكيس  تاقيملاب  رورملا  نأ  فيضملا : نلعأو  ميصقلا  نم  ةرئاطلاب  ةرمعلا  ءادأل  تبهذ 
ميعنتلا ىلإ  تبهذ  ةـكم  ىلإ  يلوصو  دـنع  ينأب  ًاملع  لعفأ ؟ اذامف  ددـحملا  دـعوملا  نم  قئاقد  سمخ  تقولا  نيبو  هنـالعإ  نيب  ناـكو  تقولا 

؟ ةرمعلا تيدأ  مث  ةرمعلاب  مارحإلل  ىرخأ  ًةرم  تيونو 

؟11- لجرلاو ةأرملا  نيب  قرف  كانه  له  ةالصلا  يف  دوجسلا  يف 

؟ 12- عيقبلا ةربقم  ةرايز  ءاسنلل  زوجي  له 

ةديدش13- ةجاح  يف  ةجوزلاو  قالطلا ، وأ  توملا  نيلجألا : دحأ  ىلإ  هنأ  ىلع  يلولا  عم  قفتا  هنأل  روسيم ؛ هنأ  عم  قادـصلا  رخؤم  عفد  ضفري  جوزلا 
؟ مكحلا امف  هيلإ 

؟14- ءاسنلا جاوز  تالفح  يف  ءانغلاب  موقي  نم  راجئتسا  مكح  ام 

تاقيملا15- ىدعتي  نأ  هل  زوجي  لهف  رمتعي ، نأ  جاوزلا  دـعب  ةـين  هدـنعو  هبراقأ ، دـحأ  جاوزل  كلذو  هتلئاع  عم  ةدـج  ىلإ  بهذـي  نأ  دـيري  يل  ٌليمز 
؟ لعفي اذام  مأ  ةدج  نم  جاوزلا  دعب  مرحيو 

لمجلا16- وهأ  ريعبلا  وه  امف  انل ، كلم  وه  يذلا  تيبلا  يف  انلزن  دق  هلل  دمحلاو  انل ، ًاكلم  نوكي  ًاتيب  نكـسن  امدـعب  ًاريعب  حـبذت  نأ  يتدـلاو  ترذـن 
وأ تيبلا  يف  هلعجن  وأ  هلكأن  مأ  عزوي  له  هب : عنـصن  اذاـمف  ريعبلا  اذـه  تحبذ  اذإو  لـبإلا ؟ عاونأ  نم  عون  يأ  نم  نوكي  مأ  يـشاحلا )  ) مأ ريبكلا 

. هللا كقفو  ليصفتلا  وجرأ  ًءاشع ؟ هلعجن 

يف17- ٌداج  هنأ  وأ  ريـسلا  هب  عطقني  ةـحارلل  فقو  دـق  ناك  اذإ  لهو  ريـسلا ، مهب  دـج  اذإ  نورـصقي  اوناـك  مهنأ  ةنـسلا  يف  درو  اـم  حيـضوت  وجرن 
؟. مأ ال عمجيو  رصقي  لهف  يناثلا  تقولا  هب  قحليس  ام  براقي  ام  هدلب  نيبو  هنيب  ناك  اذإ  مكحلا  امو  قيرطلا ؟

36b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.69  ) ( 629  )  ( 234  ) 

 :- تايوتحملا  

مأ1- ريغ  ةيناثلا  يدج  ةجوز  نم  تعضر  دق  ينأب  يتدلاو  ينتربخأ  دقو  ءانبأ ، ةسمخب  دمحلا - هللو   - تقزرو نينـس  رـشع  ذنم  يمع  ةنبا  تجوزت 
بهذت يتدلاو  نأب  اهمالك  نم  تمهف  دقو  يدج ، ةجوز  نم  يأ : اهنم  عضرأ  ًامئاد  يننأ  ينتربخأف  تاعضرلا  كلت  نع  يتدلاو  تلأس  دقو  يدلاو ،

يتدلاوو انأ  الإ  ةيضقلا  كلت  نع  ملعي  مل  هنأب  ًاملع  نآلا  لعفأ  اذام  خيشلا ! ةليـضف  رارمتـساب ، اهتنبا  عم  ينعـضرتو  رارمتـساب  اهدنع  ينكرتتو 
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؟. طقف

؟.2- كلذ دنع  هنم  مرحيو  تاقيملا  ىلإ  ربلا  نم  عوجرلا  هل  زوجي  له  تاقيملا  ىدعت  ىتح  ةرئاطلا  يف  هنع  لغشنا  وأ  مارحإلا  يسن  نم 

الإ3- مدلا  ىرأ  انأو ال  نيعوبـسأ ، ةدم  اهيف  ضيحأ  يتلا  ةدملا  نوكتف  ًابلاغ  ءاضيبلا  ةصقلا  ىرأ  ينكلو ال  ةراهطلا  رمأ  يف  ًاريثك  دهتجأ  ةأرما  انأ 
يف ةأرملا  نم  جرخت  يتلا  ةبوطرلا  ىرأ  مث  ةرفـص ، كلذ  دعب  مث  ةردك ، وأ  نوللا  ةينب  ةدام  جرخت  مث  ًاموي ، ديزت  وأ  ًاموي  صقنت  مايأ  ةعبـس  ةدم 
نم لاستغالا  نوكي  ىتم  رمألا : اذـه  يف  حاضيإلا  مكتليـضف  نم  وجرأ  رمألا ، بلاغ  يف  ءاـضيبلا  ةـصقلا  ىرأ  ـال  تركذ  اـمكو  ةـيداعلا ، ماـيألا 

؟. نيملسملا عيمجو  كيدلاوو  ةرخآلاو  ايندلا  مومه  هللا  كافك  ةلاحلا ، هذه  لثم  يف  ضيحلا 

اذه4- نع  ةديعب  ٌتويبو  ٌءاسن  انلو  نسلا  يف  ٌرابك  ٌلهأ  انل  انخيش  اي  نكلو  مكيلإ ، ىتؤي  نأل  ٌلهأ  متنأو  ملعلا  ىلإ  ىتؤي  نأ  قحلا  خيـشلا  ةليـضف 
، هللا ىلإ  ةوعدلل  مهلقنت  يف  حلاصلا  انفلـسو  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  انيبنب  ٌةودـق  مكل  متنأو  روضحلا ، نع  فعـضت  مهـسوفن  رماعلا ، عماجلا 

دعب دلبلا  يف  ةريبكلا  عماوجلا  يف  يح  ىلإ  يح  نم  لقنتي  نأ  نكمي  له  كرابملا  ءاقللا  اذه  يف  نكل  نورئاس ، دـمحلا - هللو   - اذـه ىلع  متنأو 
؟. اعمس نمك  ٍءار  سيلف  يفكي  طيرشلا  خيشلا  ةليضف  اي  لقت : الو  كلذب ، فرشتن  نحن  ةلئسألا ؟. تقو  يف  يأ : سوردلا  ةياهن 

هل5- قحي  له  كلذ  ىلإ  ةـجاح  يف  تنك  انأو  ءازع  هيف  ام  اهنم  عنميو  كلذ ، هركأ  اـنأو  اـهأرقيو  تاـباطخ  نم  يلهأ  نم  ينلـصي  اـم  حـتفي  يجوز 
؟. كلذ

ءيـش6- لك  ىلع  وهو  دمحلا  هلو  كلملا  هل  هل ، كيرـش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  ال  ثيدحلا (: يف  ءاج  امك   - هيلجر ينثي  وأ  فرـصني  نأ  لبق  لاق  نم 
: لوقي نأ  دعب  تفتلي  ناك  هنأ  ملـسو ( : هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  دراولا  رخآلا  ثيدـحلاو  ثيدـحلا . رخآ  ىلإ  رجفلاو )..  برغملا  دـعب  ريدـق 

؟. درفنملاو مومأملاو  مامإلاب  مأ  مامإلاب ، ٌصاخ  اذه  له  مالسلا )  تنأ  مهللا 

ببـسب7- ةموصخلا  هذه  نوكتو  سانلا  نيب  ةموصخلا  ثدحت  ًانايحأف  مهلامعأ ، عفرت  نيمـصاختملا ال  نأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  حص 
ًالعف ال مهلامعأ  لهف  متشلا ، وأ  بسلا  اذهب  ًالعف  ًامولظم  اذه  نوكيو  همالك  نع  عنتميو  رخآلا  بضغيف  امهدحأ  نم  حراج  مالك  وأ  متش  وأ  بس 

؟. كب عفنو  كرمع  هللا  لاطأ  بيهرتلا  ثيداحأ  نم  اذه  نأ  مأ  هللا ، ىلإ  عفرت 

؟.8- ةيفيصلا زكارملاو  ةعامجلا  قلح  يف  ةزاجإلا  هذه  يف  مهئانبأ  وحن  ءابآلل  كتحيصن  ام 

اي9- وجرأو  دجـسملا ؟. نم  ٌدـحأ  جرخي  نأ  زوجي  نذؤملا ال  نذؤي  امدـنع  هنأل  مثآ  له  تيبلا  يف  أضوتأو  بهذأ  ناذألا  نم  يهتنأ  امدـنع  ٌنذؤم  اـنأ 
؟. قئاقد نامث  ىلإ  لصي  دق  نينذؤملا  نيب  ًاتوافت  كانه  نأل  رجفلا ؛ ناذأ  ثيح  نم  نينذؤملا  ىلع  هبنت  نأ  خيشلا  ةليضف 

انجعزأ10- نكلو  ءاملعلا ، رابك  ةئيه  سلجم  رارقو  ةبطخلا  يف  هللا  مكقفو  متهبن  امك  راجفنالا  ثداح  رويغ  لك  جـعزأو  انجعزأ  خيـشلا ! ةليـضف 
؟. ىلاعت هللا  كقفو  رمألا  اذه  لثم  يف  كتحيصن  امف  نينيدتملا ، ىلع  موجهلا  يف  مالعإلا  لئاسوو  فحصلا  راجفنا  رثكأ 

اهنإ11- ثالث : وأ  نيتنـس  اهرمع  يتلا  ةـلفطلا  نع  نولوقي  سانلا  نأل  ميرحتلا ، نس  أدـبي  ىتمو  ةيـسنرف ؟. ةـصق  تاـنبلا  روعـش  صق  مكح  اـم 
؟. ةريغص

-12 - ردصلاو نييدثلا ، لبق  يذلا  رحنلا  كلذك  دـضعلا ، فصن  ىلإ  زوجي  له  مكلل  ةبـسنلاب  اهمراحم  دـنع  هجرخت  نأ  ةأرملل  زئاجلا  رادـقملا  وه  ام 
ءايـشألا نم  ءاسنلا  دنع  هجورخ  زئاجلا  وه  امو  بوثلا ؟. لفـسأ  يف  تاحتفلا  كلذك  نييدثلا ، ةيادب  اهنم  جرخت  نأ  زوجيأ  ردـصلا - ةـحتف  ينعأ :

؟. ةضرمملا وأ  ةرفاكلا  ةبيبطلل  فشكتلا  مكح  امو  ةقباسلا ؟.

هيدل13- اممو  ضرألا  جاتنإ  نم  هجاوز  يف  اذه  هنبا  دعاسي  نأ  بألل  لهف  اوملعت ، دق  ةوخإلا  يقابو  ةعرازلا  يف  هدلاو  عم  لمعي  ءانبألا  دحأ  ناك  اذإ 
؟. ةيشام نم 

؟.14- لدعلا فالخ  اذه  نوكي  لهف  نيبسارلا  كرتو  نيحجانلا  هدالوأ  بألا  ىطعأو  دالوألا  حجن  اذإ 

37a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.40  ) ( 623  )  ( 237  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. رصعلا ةروس  ريسفت 
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-2. ناميإلا لوصأ  نم 

-3. ةحلاصلا لامعألا  لوبق  طورش 

-4. ربصلاب يصاوتلاو  قحلاب  يصاوتلا 

لدت5- ةنيرق  كانه  له  رهدلا ؟. ىنعمب  انه  رـصعلا  نوك  يف  ةلعلا  يه  امف  ليللاب  مسقأو  رجفلاب  مسقأو  ىحـضلاب  هللا  مسقأ  خيـشلا ! ةليـضف 
؟. رانلا ىلع  كمرحو  هللا  كدافأ  اندفأ  كلذ ، ىلع 

يكل6- وه  مدقت  يب  رعش  اذإف  مامإلا  راسي  نع  لخدأ  مأ  مامإلا ، عفدأ  مأ  مومأملا ، بذجأ  لهف  ةعامج ، نايلـصي  نينثا  تيأرف  دجـسملا  تلخد  اذإ 
؟. هيلع شوشأ  ال 

َاَنْلَيو7- َاي  اُولاَق  ىلاعت ((: هللا  لوق  نع  مهفتـسأ  نأ  بحأ  نكلو  اذهب ، نمؤن  نحن  هلل  دمحلاو  هميعنو ، ربقلا  باذع  ىلإ  ترـشأ  خيـشلا ! ةليـضف 
يف نأ  مأ  ماين  مهنأ  ىلع  لدي  له  اندقرم  نم  لجو : زع  هللا  لوقف  ةيآلا ، رخآ  ىلإ  [ 52: سي  ... (( ] ُنَمْحرلا ََدَعو  اَم  َاَذه  َاِنَدقْرَم  ْنِم  َاَنثََعب  ْنَم 

؟. ميعنو باذع  ربقلا 

ةلماك8- ءوضولا  ةفص  صيخلت  مكتليـضف  نم  لمآف  هل ، ءوضو  نمل ال  ةالـص  هنأو ال  ةالـصلا  تادابعلا  مهأ  نم  نأ  هيف  كشال  امم  خيـشلا  ةليـضف 
لاستغالا نولهجي  كلذـكو  ًاعرـش ، هتالـص  حـصت  يلاتلابو ال  ءوضولا  نسحي  نم ال  ءالؤه  نم  مكف  ةـيدابلل ، ًةـصاخو  ةـصاخلاو  ةـماعلل  نوكتل 

؟. كيف هللا  كراب  سانلا ، ىلع  اذه  عزويل  انديفت  نأ  حاحلإب  وجرأ  ةبانجلل ،

-9- دـمحلا هللو   - مهنكلو قرولا ، نوبعلي  ًاـنايحأو  نونخدـيو ، نيمزتلم  اوسيل  مهنكل  ءاقدـصأ  يدـلو  ملعلا ، بلطأ  ةرواـجم  ةـلود  نم  باـش  اـنأ 
يف رمي  دق  اذهو  ريكذتلاو ، ظعولا  يف  ةصرفلا  نيحتأ  ًانايحأ  انأف  مهحالصإب ، موقأ  يلعل  مهعم  سلجأ  ينكلو  يلـصي ، مهنم ال  ليلقو  نولـصي ،

؟. ةلودلا هذه  ىلإ  رفاسأ  ىتح  ًامئاد  مهعم  يسولج  مكح  امف  ةصرفلا ، يتأت  ىتح  رثكأ  وأ  موي 

؟.10- هتبوت دعب  مهماثآ  نم  ٌمثإ  هقحلي  لهف  اهنم ، بتي  مل  هريغ  نكلو  اهنم ، باتو  ةئيس  ةنس  مالسإلا  يف  نس  لجر 

نم11- دب  مأ ال  تاللهلا  كلت  كرت  زوجي  لهف  ةليلق ، تالله  ىقبي  نكلو  كيـشلا  كلذ  فرـصي  يتأيف  كونبلا  نم  كنب  دـنع  بتار  ناسنإلل  نوكي  دـق 
؟. ابرلا ىلع  دعاسم  وهف  اهكرت  نإ  هنأو  اهذخأ ،

؟.12- هدعب مأ  ءوضولا  ءانثأ  يف  اهركذو  اهيسن  نم  مكح  ام  ةيمستلل  ةبسنلاب  نكل  ءوضولا  نع  خيشلا  ةليضف  تملكت 

؟.13- ةلطاب هتالص  له  ةيناثلا ، ةميلستلا  لبقو  ىلوألا  مامإلا  ةميلست  دعب  ةالصلا  يف  قوبسملا  ضهن  اذإ 

هيف14- سيل  يذـلا  اهجوز  نم  قالطلا  بلطت  نأ  اهل  لهف  باجنإ ، هيف  سيل  اهجوز  نأ  ةـيبطلا  ريراقتلا  تتبثأو  ماوعأ ، ةعبـس  لبق  تجوزت  ةأرما 
؟. خيشلا ةليضف  اي  اهحصنت  اذامبو  باجنإ ،

هقفاوف15- تسلج . يفلخ  نم  حبس  اذإ  هسفن : يف  لاقو  ثالث ، يهو  هدنع  حجارلا  ىلع  ىنبف  ًاعبرأ  مأ  ًاثالث  ىلص  له  ةيعابرلا  يف  مامإلا  كش  اذإ 
؟. وهسلا دوجس  ناكم  نيأو  وهسلل ؟. ًادوجس  كلذ  بجوي  لهف  اوحبسي ، ملو  ةعامجلا 

يلصي16- نمل  اهيونأ  مأ  هلجأ ، نم  ةيطعلاو  ةقدصلاب  مهدهاعت  كرتأ  لهف  يلـصي ، نم  هتيب  يف  نكلو  يلـصي ، تيبلا ال  نم  بيرق  راج  يل  ناك  اذإ 
؟. تارم ةدع  هتحصان  دق  تنك  اذإ  يلصي  يذلا ال  كلذ  مكح  امو  هتيب ؟. لهأ  نم 

؟.17- ةيعرش اهقرط  نأب  لوقت  اهنأ  ملعلا  عم  تارايسلاو ، لاملا  ىلع  نمؤت  يتلا  نيمأتلا  تاكرش  عم  لماعتلا  مكح  ام 

غلابم18- ىلإ  هتميق  يف  لصيف  روخبلا - ينعأ :  - دوعلا ءارـش  يف  غلابي  سانلا  ضعبو  هريغو ، جاوزلا  تابـسانم  يف  مئالولا  رثكت  ماـيألا  هذـه  يف 
كقفو كلوق  امف  ًافرسم ]  نكي  مل  بيطلا  يف  هلك  هلام  لجرلا  قفنأ  ول  لاق [ : ثيح  رمع  نع  يور  امب  لدتسا  كلذ  يف  شقون  اذإو  ةيلايخ ،

؟. هللا

؟.19- هيلع ذخاؤي  يذلاو ال  ناسنإلا  هيلع  ذخاؤي  يذلا  سفنلا  ثيدح  وه  ام 

نم20- ًابيرق  تنك  وأ  بطخي ، مامإلاو  يدالوأ  وأ  يتجوز  ملكأ  تيبلا  يف  انأو  بطخي  ةعمجلا  موي  بيطخلا  تعمسف  دجـسملا  نم  ًابيرق  تنك  اذإ 
ديعأ لهو  هل ؟.)  ةـعمج  الف  اغل  نم  ثيدـحلا ( : ينلمـشي  لهف  هيلع ، مالـسلا  تدرأو  يلوح ، نم  ىلع  مالـسلا  تأرقف  قيرطلا  يف  دجـسملا 

؟. ةالصلا

؟.21- مايألا هذه  يف  يمالسإلا  ملاعلا  لاوحأ  نع  ةرصتخم  تاملك  انعمست  نأ  ديرن  خيشلا : ةحامس 

37b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 
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 ( تياباغيم  5.58  ) ( 636  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

؟.1- ةكرحلا هذهب  هتالص  لطبت  لهف  ليدنملا ، ذخأ  مث  ىنحناف  مئاق  وهو  ليدنم  هنم  طقس  رهظلا  ةالص  يف  لجر 

وهو2- مامإلا  كردأ  نإ  اميـس  ًاريغـص ال  ًايبص  هعم  فصي  يذلا  ناك  وأ  هعم ، فصي  نم  دجي  مل  نإ  فصلا  فلخ  درفنملا  ةالـص  يف  حـجارلا  وه  ام 
؟. عكار

انيلع3- هللا  ردق  دقل  انخيش ! ةكرابملا ، ةدلبلاا  هذه  يف  فويض  نحنو  كرابملا ، ءاقللا  اذه  انمظعم  رضح  دق  ةلماك  ةرـسأ  نحن  كرابملا  انخيش 
سفنلا نكلو  هقشأ ، امو  جالعلا  قيرط  ةيادب  يف  نآلا  نحنو  لاح ، لك  ىلع  هلل  دمحلاو  نيطايـشلا  نم  نيمرجملا  طلـستو  نيذوعـشملا  ةيذأ 

. ىبرقلا يوذ  ملظو  رعاشلا : لاق  امك  هيلإ  سانلا  برقأ  نم  كلذ  ناسنإلا  ىأر  اذإ  خيـشلا  ةليـضف  اـي  ًاـصوصخ  رجـضتو  لـمتو  بعتتو  لـكت 
انع اهب  مهلا  عفرت  تاـملك  ـالهف  ربصلاـب ، هيـصوي  نأ  نمؤملا  ىلع  نمؤملا  قح  نم  نإو  هسنؤت ، نأ  فيـضلا  ماركإ  نم  نإ  كراـبملا ! اـنخيش 

؟. كيدلاولو انل  رفغو  كتبرك  هللا  جرف  ملظلاو  نزحلا  رادج  رسكتو 

اهكرت4- اذإف  اهكرتي ؟. نأ  لضفألا  مأ  بتاورلا ، يلصي  نأ  هل  لضفألا  لهف  رفاسم ، وهو  مارحلا  دجـسملا  يف  يلـصيو  ةكم  يف  ناسنإلا  ناك  اذإ 
؟. ةدحاو ةالص  بتكت  مأ  ةالص  فلأ  ةئام  هل  بتكت  له 

جرخي5- ًالئاس  ىرأ  ةرتف  دعبو  ةذلب ، سحأ  ةبعادملا  ءانثأ  يفو  ليبقتو ، ةـبعادم  يتجوز  نيبو  ينيب  نوكي  نيدـلا "  يف  ءايح  ال  خيـشلا " : ةليـضف 
ةيمكلاو ةـيفيكلاب  لجرلا  لازنإ  لثم  اهلازنإ  نوكي  ةأرملا  لهو  ًاينم ؟. لئاسلا  اذـه  نوكي  لـه  يأ : لـسغلا ؟. بجوي  لـئاسلا  اذـه  لـهف  ينم ،

؟. يضاملا يف  يمايصو  يتالص  مكح  امو  نوللاو ؟.

؟. 6- نيدلا يف  ءايح  ال  لوق : مكح  ام 

؟.7- ريغصلا لفطلا  نم  اههجو  ةأرملا  يطغت  ىتم 

؟.8- كلذ دعب  مايألا  كلت  يدؤت  نأ  زوجي  لهف  ةعاضرلا ، وأ  اهلمح  ببسب  ناضمر  يف  ةيلاتتم  تاونس  ةأرملا  ترطفأ  اذإ 

نيرشع9- يضاملا  ءاقللا  يف  انددع  لوقي : ةوخإلا  دحأ  ينغلب  ىتح  لافطألا  جاعزإ  ببسب  ءاقللا  اذه  ىلإ  عامسلا  عيطتـسن  ال  خيـشلا .. ةليـضف 
؟. ًالفط

نأ10- ناكمإلابف  ةأرملا  ىلع  ةدالولا  ترسعت  اذإ  هنأ  هنومضمو : دجـسملا  يف  ًاقلعم  ًاروشنم  ةزينع  دجاسم  دحأ  يف  مكل  تأرق  خيـشلا : ةليـضف 
ًاـسايقم ةـبرجتلاب  لصحي  ام  لعجن  لـهف  هتيباـجيإ ، هل  ةـبرجتلا  باـب  نم  هنأ  روشنملا  يف  َِرُكذو  كـلذ ، ريغ  ىلإ  تاـيآلاو ... روسلا  ضعب  أرقت 

؟. مأ ال ةدابعلاو  عرشلل 

ىلثملا11- ةقيرطلا  ىلع  ينلدت  نأ  وجرأ  سأيلا ، ةلحرم  ىلإ  تلـصو  ينكلو  وحنلا  مهفأ  نأ  لواحأ  خيـشلا  ةليـضف  لوقي : ئدتبم  ملع  بلاط  اذه 
؟. هللا كقفو  ذاتسأ  ىلع  هتسارد  نم  دب  لهو ال  نيئدتبملل ، ديفملا  باتكلا  وه  امو  ةلوهسب ، همهفل 

؟.12- عوضوملا اذه  لوح  ةيهيجوت  ًةملك  اوقلت  نأ  مكتليضف  نم  ديرنف  فدلاب ، نبرضي  نم  ىلع  دوقنلل  يمر  هيف  دجو  جاوز  نع  انعمس 

يف13- لبطلل  لاجرلا  قد  مكح  امو  حيحـص ؟. اذـه  لهف  لاجرلل ، سرعلا  يف  لبطلا  قد  زاوج  قطاـنملا  ضعب  يف  مكنع  لـقن  خيـشلا : ةليـضف 
؟. ةطرشأ يف  رشني  ءاقللا  نأل  كلذ  نايب  وجرن  سرعلا ،

ًةمات14- اهيلصي  مأ  ًارصق ، اهيلصي  له  دلبلا ، ىلإ  لصو  ىتح  ةالصلا  كلت  لصي  ملو  هدلب  ىلإ  ًامداق  رفسلا  يف  وهو  ةالـصلا  تقو  ناسنإلا  كردأ  اذإ 
؟. ًاريخ هللا  كازج 

؟.15- خيشلا ةليضف  اي  كلذ  حيضوت  ديرأ  هللا ، ىلإ  بوتي  فيك  يردي  وهو ال  هللا  ىلإ  عجر  ناسنإ 

؟.16- مأ ال هيلع  ركنأ  له  ركنم  ىلع  رفاكلا  تيأر  اذإ  له 

؟.17- عاضرلا يف  ةدعاقلا  يه  امو  يتجوزل ، ًامرحم  عاضرلا  نم  يدلاو  ربتعي  له 

38a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( 255  ) 
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 ( تياباغيم  5.24  ) ( 624  )  ( 255  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. فوسكلا ةالص  ةيعورشم  ىلع  مالكلا 

-2. فوسكلا ةالص  ةفص 

-3. فوسكلا ةالص  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  ضرع  ام 

-4. فوسكلا ةالصب  ةقلعتم  لئاسم 

-5. ءايبنألا ثرإ  ىلع  مالكلا 

-6. ةدابعلا مالسلاو  ةالصلا  مهيلع  ءايبنألا  ثرإ  نم 

-7. هللا ىلإ  ةوعدلا  مالسلاو  ةالصلا  مهيلع  ءايبنألا  ثرإ  نم 

-8. قلخلا نسح  مالسلاو : ةالصلا  مهيلع  ءايبنألا  ثرإ  نم 

ملعلا9- لهأ  ضعب  نكلو  ةفص  نم  رثكأ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نع  درو  هنأ  ملعنو  ةدحاو ، ةفـص  ىلع  فوسكلا  ةالـص  ةفـص  لمحت  اذامل 
؟. ذوذشلا ىلع  تافص ال  ةدع  ىلع  لمحت  اذاملف ال  رركتي ، نمزلا  اذه  يف  هارن  فوسكلا  نأ  عم  ةذاش  اهنأ  ركذ 

ليـصحت10- ليبس  امف  تحـص  نإو  ةرابعلا ؟.. هذـه  ةحـص  ىدـم  ام  ًاضرف ، ًاتقو  ملعلل  لعجي  نأ  هيلعف  ًاعفان  ًاملع  لصحي  نأ  دارأ  نم  نأ  انعمس 
؟. هلئاسوو كلذ 

؟.11- اهظفحب انيصوت  يتلا  نوتملا  يه  امو  مهفلا ؟. وأ  ًالوأ  ظفحلاب  انيصوت  له  رونلاو ، ةيادهلا  ديري  دجتسم  ملع  بلاط 

مهربخي12- وأ ال  اورـضحي  ىتح  فوسكلا  دعومب  هفلخ  نم  ربخي  نأ  مامإلل  لهف  ةـينالفلا  ةـعاسلا  يف  ثدحيـس  فوسكلا  نأب  كلفلا  لهأ  ركذ  اذإ 
؟. فوسكلا ثدحي  ىتح 

فوفدلاب13- نوبرـضي  نيذـلا  كئلوأ  مهو  دالبلا  هذـه  ريغ  يف  سانأل  مكتحيـصن  امف  فوسكلا ، يف  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ةنـس  انل  تنيب 
، ةيمالسإلا دالبلا  يف  وهو  فسأللو ، مهنم  ريثك  دقتعم  اذهو  سانلل ، اهنوعزويو  هلل ، ةمارك  هذه  نومسيو  فوسكلا ، لصح  اذإ  حئابذلا  نوحبذيو 

؟. ىلاعت هللا  نذإب  مهيلإ  لصي  فوس  طيرشلا  اذه  نإو 

؟.14- مارجألا ةكرح  يف  رثؤت  يصاعملا  لهف  يصاعملا ، دايدزا  ببسب  نامزلا  اذه  يف  دادزا  فوسكلا  نأ  ةبطخلا : يف  خيشلا  ةليضف  اي  تركذ 

-15. حاضيإلا وجرأ  ةحيحص ؟. هتالص  لهف  ةحتافلا ، ىوس  أرقي  مل  ةيناثلا  ةعكرلا  يفو  فوسكلا  ىلص  مامإ 

38b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  4.95  ) ( 584  )  ( 222  ) 

 :- تايوتحملا  

انناوخإ1- اهيقل  يتلا  ةعورملا  مئارجلا  نوملعتو  دوهيلا ، لبق  نم  مثآو  خراص  ءادـتعا  نم  كرابملا  اناصقأ  هل  ضرعت  ام  نوملعت  خيـشلا : ةليـضف 
؟. نيفدلا مهدقحو  مهدئاقع  نع  اوخلسنا  دق  دوهيلا  ءالؤه  نأب  نيرتغملا  كئلوأل  كهيجوت  امف  نيتلبقلا ، ىلوأ  نع  نوعفادي  مهو  نيطسلف  يف 

هيلع2- مأ  ةالـصلا  هذـه  هيفكتأ  عنـصي : اذامف  رجفلا ، ةالـص  اهنظو  ىلـصف  فوسكلاب ، ملعي  ـال  وهو  فوسكلا  ةالـص  يف  ماـمإلا  عم  لـخد  لـجر 
؟. ةداعإلا

؟.3- مأ ال لسغلا  بجوي  ةبانجلا  نم  لسغلا  دعب  ةأرملا  نم  جرخي  يذلا  لئاسلا  له 

كانه4- ناك  اذإو  قرف ؟. امهنيب  لهف  هيقف . اذهو  ثدحم  اذه  مهلوقب : ءاملعلا  نيب  قيرفتلا  نيئدتبملا  ملعلا  بالط  نيب  ةريخألا  ةنوآلا  يف  رـشتنا 
؟. لضفأ امهيأف  قرف 

نكلو5- هنم ، فاخأو  هروصتي  يلقعو ال  يدبأ  باذع  منهج - ران  باذع  دصقأ   - رانلا باذع  نإف  ينقرؤي  امم  يبلق  يفشت  نأ  وجرأ  خيشلا : ةليـضف 
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؟. يهيجوت كنم  وجرأ  ينقرؤي ، ًاكش  هيف  ناطيشلا  ينككشي 

يف6- تلمع  اذإ  ينأ  عم  اهنونكـسي ، يتلا  ةنيدملا  يف  لمعأ  نأو  ةـعماجلا ، يف  ةـساردلا  كرت  ينم  نوبلطي  يلهأو  ةـعماجلا  يف  ملع  بلاط  انأ 
قوقع نم  هذه  لاحلاو  ةعماجلا  يف  يتسارد  لهف  ةعماجلا ، لبق  كلذ  تبرج  دق  ينأ  عم  يبلق ، ةوسق  نم  ىـشخأ  ينإف  اهريغ  وأ  ةدلبلا  هذـه 

؟. نيدلاولا

ناسنإلا7- ىلع  بجي  لهف  ريثكلا ، ءيشلا  كلذ  وحنو  لابسإلاو  ناخدلاك  ةرهاظلا  ًاصوصخو  تاركنملا  نم  عراوشلا  يف  دهاشن  دلاولا : ةليـضف 
؟. ةميظع ةقشم  هيف  اذه  نأ  عم  تاركنملا  نم  ههجاوي  املك  ركني  نأ 

راص8- بابـشلا  نم  ًاددع  نأ  ىرنف  ويدار ، اهل  صـصخ  دقو  يناغألا ، ثبت  ةعاذإ  عامـس  تايتفلاو  ةصاخ  بابـشلا  نيب  ةريخألا  ةـنوآلا  يف  رـشتنا 
كقفو كهيجوت  امف  توصلا ، كلذب  عراوشلا  يف  نورودـيو  توص  ىلعأ  ىلع  اهنوعفري  قاوسألا  يف  بابـشلا  ىرت  لب  ًاريثك ، كلذ  ىلإ  عمتـسي 

؟. اهيعماسل ريذحتلاو  هللا 

؟.9- ةقفنلا هنع  طقست  مأ  اهيلع  قفني  نأ  جوزلا  ىلع  بجي  لهف  ًابتار ، ضبقتو  ةملعم  ةأرملا  تناك  اذإ 

ةليـضف10- اي  كتحيـصن  امف  نيجوزلا ، نيب  فالخلا  دنع  رثكي  اذـهو  اهلهأ ، تيب  ىلإ  بهذـت  نأ  فالخ  امهنيب  لصح  املك  ًامئاد  اهجوز  اهددـهي  ةأرما 
؟. ًاقالط ناك  ولو  اهجوز  تيب  نم  جرخت  نأ  ةأرملا  ىهن  العو  لج  هللا  نأو  ًاصوصخ  هنأش ، اذه  نمل  هذه  لاحلاو  خيشلا 

هطاقـسإ11- نأب  ركذو  كلذ ، ىلع  مألا  تقفاوو  نينجلا  اذه  طاقـسإب  بيبطلا  راشأو  همأ ، نطب  يف  ًةقلخ  هوشم  لفطلا  اذه  نأب  ءابطألا  ررق  اذإ 
؟. كلذ ىلع  ةبترتملا  ماكحألا  يه  امو  هطاقسإ ، مكح  امف  ةعشألاب ، نوكيس 

-12، دوعي هنكلو  رارصإو  صالخإو  قدصب  ةبوتلا  لواحيو  ًامئاد  ةريبك  يف  عقي  صخش  كيلإ : مث  هللا  ىلإ  اهثبأ  ياوكـشو  يتلكـشم  خيـشلا : ةليـضف 
؟. مكتليضف رظن  يف  جالعلاو  ءاودلا  امف 

-13، اومانو اورهس  امبر  مهنأ  ببسلاو  مايألا ، هذه  يف  رجفلا  ةالص  نولصي  مهارن  بابشلا ال  نم  ًاددع  نأ  كيلإ  مث  هللا  ىلإ  وكشن  خيشلا : ةليـضف 
؟. رارمتساب كلذ  ناكو  سمشلا  تعلط  ىتح  رجفلا  ةالص  كرت  نم  مكح  امو  مهل ، كتحيصن  امف 

بتارلا14- اذه  نم  يسفن  ىلع  فاخأ  ينكلو  ةيـضام ، ةرتف  يف  تنك  دقو  كلذ ، ىلع  ةردقلا  يدلو  دجـسمل ، ًامامإ  نوكأ  نأ  يف  بغرأ  باش  انأ 
؟ طقف بتارلا  وه  مهلا  نوكي  نأو  بلقلا  يف  ايندلا  لوخد  نم  فوخلا 

-15، لافطأ يدـنعو  انيلع ، تأرط  اذإ  مايألا  نم  موي  يأ  يف  هللا "  حمـس  ال  ةـساملا "  ةـجاحلل  هتلعج  لب  هسبلأ ، الو  ليلق  بهذ  يدـنع  ةأرما  اـنأ 
؟. هعيبأ مأ  هيلع  يكزأ  لهف  ةاكز ، ينيتأتو 

-16%(. 70  ) نينخدملا ةبسن  نأ  مويلا  فحصلا  دحأ  يف  تأرق  دقو  %( 20  ) بابشلا نم  نينخدملا  ةبسن  نأ  خيشلا  ةليضف  اي  تركذ 

-17(، مك 170  ) ةدلبلا نع  دعبي  ناكملا  ناكو  ًاليل ، ةرشاعلا  ةعاسلا  ىتح  رجفلا  ةالص  دعب  نم  ةيرب  ةلحر  يف  انجرخ  بابش  نحن  خيـشلا : ةليـضف 
؟. اورفاسي مل  مهنأ  عم  مهتالص  مكح  امف  رصقي ، ملو  عمج  اندحأو  ًارصقو ، ًاعمج  رصعلاو  رهظلا  انيلص  رصعلا  ةالص  انيلع  تبجو  امدنعو 

ملسف18- لوألا  دهشتلل  سلج  دق  هنأ  نظ  وهو  نومتؤملا ، هركذي  ملو  لوألا  دهشتلا  يسنف  برغملا  ىلـص  لجر  يف  خيـشلا  ةليـضف  اي  لوقت  ام 
سلجت مل  نذؤملا : لاقف  لوألا ؟. دهـشتلل  سلج  له  نذؤملا : لأـس  ساـنلا  قرفت  دـعبو  وهـسلل ، دجـسي  ملو  دـحأ ، هركذـي  ملو  ةالـصلا  نم 

؟. لاحلا هذه  يف  مكحلا  وه  امف  دهشتلل ،

39a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.30  ) ( 651  )  ( 260  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. تاونقلا ربع  يقلخلاو  يركفلا  وزغلا  ةنتف  ىلع  مالكلا 

-2. ركنملا اذه  راكنإ  يف  ةيلوئسملا  لمحت  مهيلع  بجي  نيذلا 

-3. ةلئسألا يف  ةحارصلاب  روضحلاو  بالطلل  خيشلا  ةحيصن 

شوشدـلا4- وزغو  تويبلا  نع  هللا  كقفو  تملكت  امو  تاحارتسالاو ، شاوحألا  ىلإ  ءاقللاو  ةـبطخلا  يف  هللا - كقفو   - تضرعت خيـشلا : ةليـضف 
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ةضورلا يف  يلصي  نمم  هنأ  عم  هنم  مهنكمو  دلاولا  مهرقأف  مهلام ، نم  هورـضحأف  شدلا ، راضحإب  مهدلاو  اومزلأ  رابك  دالوأ  هل  دلاو  اذهف  اهل ،
؟. لافطأو ءاسن  هيف  تيبلاو  هدالوألو  هل  كتحيصن  امف  هركم ، هنكل  هديري ، الو 

امف5- كلذ ، لامعتـسا  مدـع  دـقعلا  يف  مهيلع  طرتشي  ملو  ىلاعت ، هللا  مرح  اميف  اهنولمعتـسي  سانأ  ىلع  اـهرجأ  دـقو  ةـحارتسا  هدـنع  لـجر 
؟. راجيإلا ةميق  نع  اذامو  مهجارخإ ؟. هل  قحيو  دقعلا  خسفني  لهف  مهيلع  طرتشا  دق  ناك  اذإو  لحلا ؟.

شاوحألاو6- تاحارتسالا  هذه  مهرجؤيف  سانأ  هيتأي  رجأتـسملاو ، رجؤملا  نيب  ةطـساو  درجم  هنإف  هبنذ ؟. امو  يراقعلا  بتكملا  بحاص  مثأي  له 
؟. مثإلا هقحلي  لهف  كلذ ، ملعي  دقو ال  هللا ، مرح  ام  ىلع  اهيف  نوعمتجيو  شوشدلا ، اهيف  نودهاشي  مهنأ  ملعي  دقو 

هذـه7- هب  لمعأ  لام  يدـنع  سيلو  هيف ، هزنتأ  يدالوألو  يل  ةـحارتسا  يل  نوكي  نأ  دـيرأ  لـيلق ، يبتارو  فظوم  اـنأ  تاـحارتسالا  عوضوم  لوح 
؟. هذه لمعأل  ًالاومأ  نيدتسأ  نأ  زوجي  لهف  ةحارتسالا ،

فيك8- خيـشلا : ةليـضف  اي  يلاؤسو  كلذ ، نع  ريثكلا  تعمـسو  مويلا ، سانلا  عقاو  نع  كنم  تعمـس  امم  ًاريثك  يبلق  ملأت  دـقل  خيـشلا  ةليـضف 
نحن لمعن  اذام  مأ  تاحارتسالاو  شاوحألا  هذه  لخاد  مهل  ةطرـشألا  ءادهإو  مههيجوتو  مهل  ةرايزلاب  ملعلا  بالط  موقي  له  ءالؤه ؟. عم  لماعتن 

؟. ًاليمج ًادر  هيلإ  نيملسملا  درو  كب ، عفنو  هللا  كدشرأ  اندشرأ  ىلاعت  هللا  ىلإ  انرذعأ  دق  نوكنو  رذعنو ، انممذ  أربت  ىتح 

ًارارقإ9- هل  يترايز  نوكت  نأ  ىشخأ  ينأل  رجهلا ، نوكي  ىتمو  هرجهي ؟. مأ  هتيب  يف  هروزي  لهف  هتيب ، رهظ  ىلع  ًاشد  عضو  دق  بيرق  هل  ناك  نم 
؟. ةحيصنلل بيجتسي  نل  هنأ  ملعأ  انأو 

39b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.42  ) ( 583  )  ( 249  ) 

 :- تايوتحملا  

يتـلا1- فحـصلا  هذـه  وهو  هنع  ثدـحتت  مل  ًارطخ  كاـنه  نإو  تاونقلا ، هذـه  ربـع  هرثأو  يركفلا  وزغلا  نع  ثيدـحلل  تقرطت  خيـشلا : ةليـضف 
يدـي نيب  نوكتو  هتيب ، ىلإ  اهب  يتأي  بألا  وأ  لجرلا  نأو  ًاصوصخ  راكفألاو ، بولقلا  ىلإ  تءاسأ  لـب  تاـيراعلا ، ءاـسنلا  روص  رـشنت  تحبـصأ 

؟. نيملسملا انناوخإلو  هل  كتحيصن  امف  ةياعر ، نودو  بيقر  نود  هئاسن 

؟.2- ءاسنلا مسق  يف  ةيئاصخأ  انأو  يمازتلا  ىلع  ظفاحأ  فيكف  ىفشتسملا  يف  ةلماع  انأ  خيشلا : ةليضف  لوقت : ةلئاس 

الف3- ًافالخ  هيف  نإ  تلقو : هدعب ، امو  عبارلا  ماعلا  يف  هتاكز  ءادأ  نع  تلساكت  مث  ثلاثلاو ، يناثلاو  لوألا  ماعلا  يف  سوبلملا  يبهذ  ىلع  تيكز 
؟. اهيف ِكزأ  مل  يتلا  تاونسلا  نع  سوبلملا  بهذلا  ةاكز  عفد  نآلا  ينمزلي  لهف  ينمزلي ،

مكريخ4- مكريخ  : ) لاق هنأو  هلهأ  ةمدخ  يف  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  ىنعم : امو  تيبلا ؟. يف  هتجوز  لجرلا  ةمدخل  طباض  دجوي  له 
هيلع هللا  ىلص  هللا  لوسرب  يدتقن  نحن  لوقيو : ثاثألا  بتري  مهـضعبو  خبطي ، مهـضعبو  سنكي ، دق  لاجرلا  ضعبف  يلهأل ) مكريخ  انأو  هلهأل ،
لكآ انأ ال  لوقي : لاجرلا  ضعبو  تيبلا ، مهل  سنكيو  يناوألا ، مهل  لسغيو  هلهأ ، ةمدخ  يف  ملسو  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلـص  ناك  هنأو  ملـسو ،

نوعقي نيذلا  لاجرلا  ةرثكل  ةلأسملا  هذـه  نايب  مكتليـضف  نم  وجرأف  طقف ، عامجلا  ةرتف  يف  الإ  اهعم  مانأ  انأ ال  لوقي : مهـضعبو  يتجوز ، عم 
؟. هنورت يذلا  يدهلا  وه  امو  اهيف ، طيرفت  وأ  طارفإ  يف 

ىرخأ5- ةقطنم  ىلإ  ةدع  نينس  دعب  اهنم  لحري  نأ  هل  ادب  مث  ةالصلا ، اهيف  متأف  اهنطوتساو ، ةزينع  يف  رقتساو  ملعلل  ًابلاط  هتيب  نم  جرخ  لجر 
ىرخألاو ىلوألا  نيدـلبلا  الك  يف  رقتـسي  نأ  ًاضيأ  يوني  الو  اهنم - جرخ  يتلا  هسأر  طقـسم  ينعأ :  - ىلوألا هتدـلب  ريغ  ريخلا  اهيف  ساـنلا  ملعي 

غبسأ ةالصلا  رصقي  ىرخأ  ةدلب  ىلإ  وأ  هدلب  ىلإ  لصو  اذإ  لهو  ةزينع ؟ يف  نآلا  رصقي  هتين  ريغتب  له  خيشلا : ةليضف  اي  يلاؤس  اهيف ، لزن  يتلا 
؟. هفطلب كلماعو  هلضف ، نم  كيلع  هللا 

-6: ًالوأ وهو : هب  رعـشأ  امم  بذعتأ  يننأ  يه  اهنم  يناعأ  يتلا  يتلكـشم  نكلو  يـسفن ، يكزأ  الو  دمحلا - هللو   - ةـمزتلم ةأرما  انأ  خيـشلا  ةليـضف 
ينع ليزي  نأ  هللا  وعدأ  ًامئاد  لب  يديب ، سيل  اذهو  اهلاوز ، ىنمتأ  يدنع  دجوت  ةمعن ال  هدنع  ًادـحأ  تيأر  اذإ  ًايناث : يلمع . لبقي  هللا ال  نأ  رعـشأ 

؟. ًاريخ هللا  كازج  تقو . لك  يف  روعشلا  اذه 

يأ7- كرحتأ  نإ  امف  ءوضولا  نم  تيهتناو  تأضوت  مث  يتجاح  تيضق  املك  يننأ  يهو  ةراهطلا ، يف  ةلأسم  يهو  يتلكشم  هذه  لضافلا : يخيش 
، ءوضولا رثأ  نم  ءاملا  نم  هنأ  وأ  لوبلا ، نم  ٍقاب  وه  له  يردأ  الو  ينم ، جرخ  دـق  ًائيـش  نأب  سحأو  ـالإ  سولج  وأ  ةـسطع  وأ  ءاـنحناك  ةـكرح 
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تدعأ نإو  ًالوب ، جراخلا  ناك  نإ  ةراهط  الب  يلصأ  ينأ  سحأ  يننأل  اهلجأ ؛ نم  ةالصلا  كرتأ  نأ  ىشخأو  يدل ، ةريبك  ةلكشم  خيـش  اي  اهنإ  هللاو 
؟. هللا كظفح  يتلكشم  ىلع  ةباجإلا  وجرأ  يلع . ةفلكت  كلذ  نإف  ءوضولا 

اولعفي8- نأ  اوسن  ضرألا ، عاقب  يف  مهناوخإ  سانلا  نم  ريثك  يسن  مايألا  هذه  يفو  ملسملا ) وخأ  ملـسملا  : ) ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  لاق 
نيرـضاحلا نادجو  اهب  زهت  ةملك  وأ  ةحيـصن  هيجوت  خيـشلا  ةليـضف  اي  وجرن  مهتجاح ، نم  داز  امب  ةدعاسملا  وأ  ءاعدلا  وهو  نولعفي  ام  لقأ  مهل 

؟. كقفوو نيرضاحلا  كب  هللا  عفن  ةعفان  ةملكب  مهركذتو  مهرعاشم ، كرحتو 

؟.9- انمأ لصن  اننأ  عم  تاونس  عبرأ  هيلع  انربص  اننأ  عم  مازتلإلا  ببسب  هدالوأ  بسي  يذلا  بألا  رجه  مكح  ام 

؟.10- ةايحلا ىلع  ىتحو  ةعرزملاو  لزنملاو  ةرايسلا  ىلع  نيمأتلا  مكح  ام 

؟.11- ىلاعت هللا  ىلإ  ةوعدلا  يف  يداعلا  ملسملا  رود  ام 

؟.12- جوزلا لجأ  نم  اهرعشل  ةأرملا  صق  مكح  ام 

؟.13- فوفصلا نمايم  ىلع  ةالصلا  يف  لضف  درو  له 

؟.14- ةعامجلا لضف  تكردأ  دق  نوكأ  لهف  يناثلا  ناكو  هعم  تلخد  اذإف  يناثلا  وأ  لوألا  وه  له  ردي  ملو  دهشتلا  يف  مامإلا  مومأملا  كردأ  اذإ 

؟.15- ملعلا باهذ  نيبو  نيرهاظ )...  قحلا  ىلع  يتمأ  نم  ةفئاط  لازت  ال  ثيدح (:  نيب  عمجلا  فيك 

؟.16- تاناويحلا ةدهاشمو  دالوألا  ةيلستو  ميلعتلا  لجأ  نم  اهمادختسال  نويزفلتلا  ةشاش  ءارش  مكح  ام 

؟.17- رئاجسلا نيتارك  يف  ملعلا  بتك  عضو  مكح  ام 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

40a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.36  ) ( 617  )  ( 253  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. تبثي ملامو  لضفلا  نم  هيف  تبث  ام  بجر ..  رهش  نع  ةملك 
-2. جارعملاو ءارسإلا  ةليلب  لافتحالا  ةيعدب 
-3 ((. ًاماَِمإ َنيِقتُْمِلل  َاْنَلعْجَاو  ٍُنيَْعأ  َةرُق  َاِنتايُرَذو  َانِجَاوَْزأ  ْنِم  َاَنل  ْبَه  َانبَر  ناقرفلا ((:  ةروس  رخآ  نم  تايآ  ريسفت 
-4. اهقوقحب همايقو  هتجوزل  جوزلا  ةرشاعم  نسح 
-5. ةيعرشلا مهقوقح  نيبو  دالوألا  ميلعت 
-6 . نيدلا يف  ةمامإلا  تابلطتم 
هنأ7- تقولا  كلذ  يف  عقوتأ  تنك  دقو  ناضمر ، رهش  مايص  عطتسأ  ملو  يضاملا ، ماعلا  يف  ٍثداحل  تضرعتف  يلع  هللا  ردق  دقل  خيشلا : ةليضف 

اذل ةكرحلا ، عيطتسأ  الو  شارفلا  ىلع  تلز  ام  ثيح  مايصلا  عيطتـسأ  نآلاو ال  موصأ ، اهدعبو  ىلاعت  هللا  ينيفاعي  فوس  ةثالث  وأ  نيرهـش  دعب 
قـشي هنأل  ًاليك ؛ نيعبرأو  ةـسمخ  ىلع  يوتحي  يذـلا  ًالثم  زرألا  نم  ًاسيك  ًةـلئاع  معطأ  نأ  ئزجت  لهو  ماعطلا ، نم  ةراـفكلا  نع  ةداـفإلا  وجرأ 

ةرافكلا ئزجت  لهف  دالوألا ، نم  ريثك  هيدلو  نيد ، هيلع  مهوبأو  ةريقف  ةلئاع  انتراح  يف  دجوي  هنأ  ًاملع  ةدح ، ىلع  نيكـسم  لك  يطعن  نأ  انيلع 
؟. زرلا سايكأ  نم  ةرافكلا  نوكت  مكو  ةدحاو ؟. ًةعفد  اهايإ  مهانحنم  اذإ 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  121ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

راوزلا 1لجس 
ةيمقرلا 1ةبتكملا 

ًايلاح 131نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
131

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
1

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
418
ثيدحلا لهأ  جمانرب 

1
راوزلا لجس 
0
ةيمقرلا ةبتكملا 
0

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

هللا8- نأ  تبث  ام  نيبو  اذـه  نيب  عمجن  فيكف  جارعملا ، ةـليل  مالقألا  فيرـص  عمـس  دـق  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  كيف  هللا  كراب  تركذ 
قلخ لبق  قلخلا  ريداقم  بتك  دق  هللاف  ةمايقلا )  موي  ىلإ  نئاك  وه  ام  بتكا  لاق : بتكأ ؟ ام  لاق : بتكا . هل (: لاقف  ملقلا  قلخ  ام  لوأ  ىلاعت 

؟. داعملاو ةايحلا  مكلو  انل  هللا  نسحأ  لاكشإلا  اذه  ةلازإ  وجرنف  ةنس ، فلأ  نيسمخب  ضرألاو  تاوامسلا 
؟.9- مأ ال جرح  اذه  يف  لهف  جارعملاو ، ءارسإلا  نع  مهبطخ  نوكت  رهشلا  اذه  يف  دجاسملا  ءابطخ  نم  ريثك 

وهو10- الإ  مكدـحأ  نتومي  ـال  ملـسو ( : هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  لوقيو  ـٌةَلَِجو ))  ُْمُهبُوُلقَو  ْاَوتآ  اـَم  َنُوْتُؤي  َنِيذلَاو  ـالعو ((: لـج  هللا  لوقي 
فيك يكزأو ، يلـصأ  انأ  لوقيو : هلمعب ، باجعإلا  مدعب  رومأم  ناسنإلا  نأ  كلذكو  ىلاعت ، هللا  نم  فوخلاب  رومأم  دـبعلاو  هللاب )  نظلا  نسحي 

؟. ةيآلاو لاوقألا  هذه  نيب  عمجلا 
؟11- عوشخلا لجأل  ابودنم  نوكي  دقو  زئاج  هنإ  لوقي  ميقلا  نبا  نأ  تعمس  دقف  عوشخلا  لجأ  نم  ةالصلا  يف  نينيعلا  ضيمغت  مكح  ام 

40b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.00  ) ( 607  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

لجأل1- ًابودـنم  نوكي  دـقو  زئاج ، هنأ  ىري  هللا  همحر  ميقلا  نبا  نأ  تعمـس  دـقف  عوشخلا  لـجأ  نم  ةالـصلا  يف  نينيعلا  ضيمغت  مكح  اـم  ةـمتت 
؟. عوشخلا

اهل2- دجوي  هنأ ال  ًاملع  يـصوت ، مث  طيرـشلا  اذه  عمـست  فوس  اهنإف  اهتيـصو  صن  نوكي  فيك  اهل ؟. كتحيـصن  امف  يـصوت  نأ  ديرت  ةريبك  ةأرما 
هللا كازج  اهيف  ةيصولا  لعجت  فوس  ققش  تاذ  ةرامع  هنمو  راقع  نم  رثكأ  اهدنعو  دمحلا ، هللو  دالوأ  نهلو  تاجوزتم ، تانب  اهل  نكلو  ءانبأ ،

؟ ءازجلا ريخ  نيملسملا  نعو  اهنع 
كلذ3- ىريو  مامإلا  كلذ  فلخ  يلـصي  وهو  مومأملا  لعفي  اذامف  ءاملا ، هلـصي  مل  مهردلا  رادـقم  مامإلا  مدـق  ىلع  ىأرف  مامإ  فلخ  ىلـص  مومأم 

؟. ضايبلا
عيبي4- هنأ  تملع  كلذ  دعبو  تاشتيودنـسلا )  ) عيبل يناوخإ  لبق  نم  رجؤم  ناكد  انيدـل  يلاؤسو : هللا  يف  كبحأ  ينأب  هللا  دهـشأ  خيـشلا ! ةليـضف 

مهنإف ةدئاف ، الب  نكلو  ناخدلا  اذه  عيب  نم  هوعنمي  نأب  يناوخإ  تحـصن  دقو  ناكدلا ، اذه  فورـصم  نم  برـشنو  لكأن  اننأب  ملعلا  عم  ناخدـلا ،
هللا كازج  مهعم  لعفأ  نأ  ينحـصنت  اذامبو  ناكدلا ؟ اذـه  نم  لكألا  مكح  ام  مهرغـصأ ، انأو  نونخدـي  مهنم  ًةـثالث  نأل  كلذو  مالكلا  نم  ينوعنم 

؟. ًاريخ

-5، هتجوز الإ  ًامرحم  هعم  دجي  ملو  ًاليك ، نيـسمخو  ةئام  نم  ًابيرق  دعبت  ةيرق  ىلإ  ةنيدم  نم  تاسردملا  ضعب  لقني  أدبف  لاملل  جاتحم  ةوخإلا  دحأ 
؟. مكحلا لهجي  هنأب  ًاملع  مرحي  مأ  زئاج  اذه  لهف 

؟.6- اذه مكح  امف  هاسني ، مث  ظفح  يذلا  كلذ  عباتي  ناحتمالا ال  ةجيتن  دعب  مث  ميلعتلا ، جهنم  لجأ  نم  نآرقلا  نم  ًءازجأ  ظفحي  نم  مكح  ام 
ام7- بنتجي  نأو  هب ، هللا  رمأ  ام  دبعلا  لعفي  يكل  هتبحمو  باوثلا  نم  هدنع  ام  ءاجرو  هتبقارمو  هللا  نم  فوخلا  ىلإ  وعدـت  يتلا  ءايـشألا  يه  ام 

؟. هنع هللا  ىهن 
كلت8- نوكتو  هتني ، مل  رخآ  عماج  راوجب  مهتالحم  حتفب  نوموقي  مث  ًاركبم ، جرخي  عماج  يف  ةعمجلا  ةالـص  ةـيراجتلا  تالحملا  باحـصأ  ضعب  يدؤي 

؟. مهيلع ركني  له  كلذ ؟ يف  مكحلا  امف  ةحوتفم ، عماجلا  كلذ  راوجب  تالحملا 
ىلع9- اوقب  نورخآلاو  هعم ، سانلا  ضعب  ربكو  ربكو  بارحملا  لخدو  مامإلا  ءاـجف  ساـنلاب ، ىلـصو  ةالـصلا  نذؤملا  ماـقأف  ًـاليلق  ماـمإلا  رخأـت 

؟. خيشلا ةليضف  اي  كيأر  امف  ىلوألا ، مهتريبكت 
؟.10- ةنسلاو ةعدبلا  وحن  لامعألا  يف  نازيملا  وه  ام 
هلل11- دـمحلاو  ًاريثك  هنع  تثحب  دـقلو  هللا ، نيد  ىلع  تابثلا  يف  رود  نم  حـلاصلا  قيدـصلل  ام  ملعأ  يهو : ينقرؤت  يتلا  يتلكـشمب  كـيلإ  ثعبأ 

لضفأ كنإ  لوقي : كلذ  يف  هملكأ  امدنعو  انضعب ، ءاطخأ  نع  ًاريثك  ىضاغتن  اننأ  يهو  ةلكشم : كانه  خيشلا  ةليضف  اي  نكلو  هتدجو ، يننأ  دقتعأ 
يل بحي  هنأ  ملعأو  روعشلا ، سفن  ينلدابي  هنأ  ملعأو  هللا ، يف  ناسنإلا  كلذ  بحأ  ينأ  هللا  دهشي  خيشلا ! ةليضف  يحصن . كيلع  بجاولاو  ينم 

؟, عوضوملا كلذ  لوح  نيملسملا  مومعلو  يل  ةملك  هيجوت  مكتليضف  نم  وجرأ  اننيب ، ةيبلسلا  كلت  تلاز  ام  نكلو  ريخلا 
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

420

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 2ريغ 
1ابوروأ
3تارامإلا
1ايلارتسأ

1اكيجلب
29نيصلا
6ايناملأ
3رئازجلا

5رصم
16اسنرف
1قارعلا

2ايبيل
1برغملا

1ادنلوه
1جيورنلا

1اينامور
3ايسور

؟, عوضوملا كلذ  لوح  نيملسملا  مومعلو  يل  ةملك  هيجوت  مكتليضف  نم  وجرأ  اننيب ، ةيبلسلا  كلت  تلاز  ام  نكلو  ريخلا 
؟.12- زئاج اذه  لهف  اهيفتك ، ىلع  اهتءابع  عضتو  يلصت  ربلا  يف  وأ  ةسردملا  يف  تناك  اذإ  ءاسنلا  ضعب 
ناوخإلاو13- ةدلاولاو  دلاولا  نأو  انعم ، دوجوم  اهجوز  نأ  ملعلا  عم  ءاشعلا  وأ  ءادغلاك  ةنيعم  تاقوأ  يف  ةلئاعلا  عم  خألا  ةـجوز  سلجت  نأ  مكح  ام 

؟. مكيلع كرابو  مكل  هللا  كراب  طقف ، نيفكلاو  هجولا  ادع  ام  اهدسج  عيمج  يطغت  اهنكلو  انعم  مهلك 
؟.14- مثآ انأ  له  لصي  مل  اذإو  رجفلا ؟. ةالصل  هظقوأ  له  تاونس ، نامث  رمعلا  نم  غلبي  ينبا 
نولازي15- الو  بطخي ، بيطخلاو  نوكحـضي  لب  مالكلاب ، نوملكتي  دجـسملا  جراخ  يف  نونوكي  بيطخلا  بطخي  امدـنع  هللا  مهادـه  سانلا  ضعب 

؟. ةعمجلا ةالص  يف  ًامئاد  كلذ  نولعفي  مهنأ  ًاملع  ةبطخلا ، اوعمسي  ملو  دجسملا  نولخديف  ةالصلا  ماقت  ىتح  دجسملا  جراخ  كلذ  ىلع 
؟.16- مأ ال حاتفتسالا  ءاعد  أرقأ  لهف  ةحتافلا ، أرقي  مامإلاو  دجسملا  تلخد  اذإ 
-17، اهسارجأب ةبطخلا  ءانثأ  وأ  مهتالـص  يف  نيلـصملا  نوجعزي  ام  ًاريثكو  رجيبلا -  - يلآلا ءادنلا  زاهج  مادختـسا  سانلا  عم  ةريخألا  ةنوآلا  يف  رثك 

؟. كيف هللا  كراب  كلذ  ىلع  تهبن  الهف 
؟.18- ناكم لك  يف  مهناوخإل  عربتلل  ةوخإلا  ثحو  ءاتشلا ، لصف  لوخد  ةبسانمب  ةيهيجوت  ةملك  نم  له 

41a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.36  ) ( 634  )  ( 214  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ناضمر رهش  صئاصخ  نع  ةملك 
-2 . هيف نآرقلا  لوزن 
-3. ناضمر يف  ةيمالسإلا  تاراصتنالا 
-4. ةصوصخم تادابعب  ناضمر  زيمت 
-5. ةاكزلا ةضيرف  نع  مالكلا 
-6. ةضفلاو بهذلا  ةاكز 
-7. ةراجتلا ضورع  ةاكز 
-8. يشاوملا ةاكز 
-9. رامثلاو عورزلا  ةاكز 

-10. لوحلا مامت  ةاكزلا  بوجو  طورش  نم 
-11. بتاورلا ةاكز  جارخإ  ةيفيك 
-12. ةاكزلا اهل  فرصي  يتلا  فانصألا 
-13. براقألل ةاكزلا  فرص  مكح 
-14. ةاكزلا نم  تيملا  نيد  ءاضق  مكح 

41b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( 593  )  ( 218  ) 

 :- تايوتحملا  
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3ايسور
9ةيدوعسلا

3سنوت
42اكيرمأ

ًايلاح 131نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2042790

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109388986

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475570

راوزلا لجس 
107503

ةيمقرلا ةبتكملا 
738022

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114198986

-1. ةاكزلا نم  تيملا  نيد  ءاضق  مكح  نع  مالكلا  ةمتت 
-2. مايصلا ةضيرف  نع  مالكلا 
-3. ةئيسلا قالخألا  ضعب  نم  نيمئاصلا  ريذحت 
-4. روحسلا بادآو  مايصلا  تابحتسم 
؟.5- مداقلا ءاعبرألا  موي  مايص  زوجي  له  ًالثم : مويب ، ناضمر  لبق  ءاضقلا  مايص  زوجي  له 
؟.6- اهعم مكحلا  امف  ساوسو ، اهب  خيش - اي   - يهو ناضمر ، يـضقت  الو  لقعلا - ةميلـس  يهو   - مصت ملو  يلـصت  مل  تاونـس  سمخ  اهل  تخأ  يل 

؟. ملقلا مهنع  عفر  نمم  يه  وأ  مايص  اهيلع  لهو 
ملو7- همايص  رخأتف  رهشلا  نم  مايأ  ةثالث  مايص  هتداع  نم  لجر  كلذ : لاثم  امهنيب ، لصفي  نأ  دب  وأ ال  ناضمرب  هلصي  لهف  نابعش  رهش  ماص  نم 

؟. ماص اذإ  مثأي  لهف  دغ  دعبو  دغ  ريغ  هيلع  قبي 
؟.8- همايص زوجي  لهف  مايصلا ، ىلع  هب  ىوقتيل  ءاملا ؛ نم  ًاليلق  برشف  سمشلا  عولط  دعب  الإ  ظقيتسي  مل  مايألا  نم  ًاموي  هنكلو  موصي  لجر 
ىنعمب9- تسيل  اهنأل  قلحلا ؛ ىلإ  تلصو  ول  ىتح  رطفت  ةرطقلا ال  نإ  هللا :- كقفو   - تلق كنأ  مكسورد  نم  سرد  يف  تعمس  خيشلا ! ةليـضف 

ناخد رطفي  فيك  خيـشلا : ةليـضف  اي  يلاؤس  رطفي ، هنإف  فوجلا  ىلإ  لصو  اذإف  ًامرج ، هل  نأل  قشنتـسي ؛ ـالف  روخبلا  اـمأ  برـشلاو ، لـكألا 
؟. برشلاو لكألا  ىنعمب  سيل  وهو  روخبلا 

معطأ10- انأو  طقف  ماعطإلا  الإ  كيلع  سيل  اهل : لاقو  عاضرإلا  ةـلعل  ناضمر  رهـش  يف  راطفإلاب  عضرملا  هتجوز  رمأ  تاونـس  رـشع  لبق  لـجر 
؟. مكحلا امف  ماعطإلاو ، ءاضقلا  اهيلع  نأب  تملع  يلاحلا  ماعلا  اذه  يفو  ءاملعلا ، ضعب  يناتفأ  دقف  كنع 

ةعفد11- هعفدت  وأ  ًاعاص ، موي  لك  يف  عفدـت  له  كلذ ؟. لباقم  نوكي  فيك  مايـصلا ، ىلع  ردـقت  يهف ال  ضرم ، نم  وكـشت  نسلا  يف  ةريبك  ةأرما 
؟. ناضمر رخآ  يف  ةدحاو 

اذه12- نأ  كش  الو  مهعم ، مهلئاوع  نيبحصتسم  رجألا  ةفعاضمو  باوثلل  ًابلط  ةكم  يف  كرابملا  ناضمر  رهش  مايأ  نوضقي  سانلا  نم  ًاريثك  ىرن 
دمحت رومأ ال  يف  ببستي  دق  امم  كانه  هتانب  وأ  هئانبأ  نع  هتلفغ  وأ  هلامهإ  مهـضعب  ىلع  ظحالي  نكلو  لجو ، زع  هللا  ةعاط  ىلع  مهـصرح  نم 

؟. مهلمع ملسيو  مهرجأ  لمكيل  ءالؤه ، ىلإ  هيجوت  نم  لهف  اهنوملعت ، امم 
؟.13- اهريغل وأ  دلبلا  كلذ  يف  قحتسملا  دوجو  مدع  وأ  ريقفلا ، مودقك  ةجاحلل  اهريخأت  وأ  ةاكزلا  ليجعت  زوجي  له 
؟.14- بألل نبالا  نم  وأ  نبالل  بألا  نم  ًءاوس  ةاكزلا  عفد  يف  طباضلا  وه  ام 
؟.15- ءارقفلا ىلع  عزوتف  اهريغو  ةيئاذغ  ةينيع  داوم  ىلإ  ةاكزلا  غلبم  ليوحت  زوجي  له 
يف16- انأو  دـقف  غلبملا  نكل  ًاباش  يل  هللا  رـسيف  هنم ، هججحأف  جـحلا  ةـضيرف  دؤي  مل  صخـش  نع  هل  ثحبأل  لاملا  نم  ًاـغلبم  يناـطعأ  صخش 

، يدـهلا هنع  تعفدو  دـمحلا - هللو   - جـح باـشلاو  هتجوزو ، ًاـقئاس  اندـنع  نأ  ثيح  تيبـلا ، نـم  مأ  ةـبيقحلا  نـم  قرـسأ  يردأ  ـالو  قـيرطلا ،
ام نمـضأ  لهف  غلبملا  فصن  الإ  فلكت  مل  باشلا  اذـه  ةـجح  نأ  ثيح  نكلو  جرح . ال  لاقف : ةـصقلاب  هتربخأو  هعم  انججح  نمم  تحمـستساو 

؟. رانلا نم  نيعماسلاو  كيدلاوو  هللا  كذقنأ  يذاقنإ  وجرأ  رخآ ، ًاصخش  هب  ججحأ  مأ  هديعأ ، مأ  هب ، قدصتأو  غلبملا  نم  يقب 
؟.17- ةاكز اهيف  لهف  نآلا  ىلإ  عبت  مل  اهنأ  ثيح  ةمهاسملا  ةميق  ملتـسي  مل  تاونـس  ثالث  اهل  نآلاو  ةـمهاسم ، يف  هتميق  عضوو  هلزنم  عاب  لجر 

؟. ةدحاو ةنس  نع  اهملتسا  اذإ  اهنع  يكزي  لهف  نآلا  ةاكز  اهيف  نكي  مل  اذإو 
-18، ًانايحأ انفرعتو  ًانايحأ ، يلـصت  اهنأب  ًاملع  دجـسم ، ءانبب  نـآلا  انيـصوتو  لاـم  اهدـنعو  مرهلا ، ةـلحرم  يف  تلخد  دـقو  نسلا  يف  ةريبك  يتدـج 

هيف فرصتأ  لهف  يدل ، دوجوم  لاملاو  ىفوتملا ، يلاخ  ءانبأ  مهو  نبا  ءانبأ  اهلو  يمأ ، يهو  تنب  اهلو  فرعت ، ًانايحأو ال  ةريثك ، ءايـشأ  فرعتو 
؟. لمعأ فيكف  ةينملا  اهتفاو  اذإو  لعفأ ؟. اذام  مأ  نآلا  هب  يصوت  ام  بسح  دجسم  ءانبب 

42a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( 575  )  ( 203  ) 

 :- تايوتحملا  
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-1. ةدابعلاب ناضمر  يلايل  لالغتسا  ةيمهأ  ىلع  مالكلا 
-2. نيمئاصلل تاداشرإو  حئاصن 
-3. بورشملاو لوكأملا  يف  طارفإلا  نم  ريذحتلا 
-4. ناضمر يف  ريذبتلاو  فارسإلا  نم  ريذحتلا 
-5. نيرمتعملا ضعب  اهيف  عقي  ءاطخأ 
-6. ةدحاولا ةرفسلا  يف  ةرمعلا  راركت 
-7. عار ريغب  لهألا  كرت 
-8. نيرشعو عبس  ةليل  يف  ةرمعلا  يرحت 
-9. تاقيملا نم  مارحإلا  كرت 

ىنعم10- اـميف  وأ  راـنلا )  يف  وهف  هسفن  لـتق  نم  نأ  ملـسو ( : هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلـص  يبـنلا  لوق  هيلع  قـبطني  ناخدـلا  برـشي  نم  لـه 
؟ هب اولتبا  انل  ناوخإل  كتحيصن  امو  اذه ، يف  ناخدلا  براش  لخدي  لهف  ثيدحلا ،

؟.11- هريذاحمو ءاعدلا  بادآ  نايب  مكتليضف  نم  وجرأ  ةمئألا ، نم  ءاعدلا  رثكي  مايألا  هذه  يف 
دعب12- نيتلاحلا  اتلك  يف  قوبسملا  دجسي  لهو  هدعب ، وأ  مالسلا  لبق  دجسو  همامإ  اهس  اذإ  قوبسملا  يف  عوضوملا  طسب  وجرأ  خيـشلا .. ةليـضف 

؟. هتالص لمكي  نأ 
ترظتناو13- موصلا  تون  ناضمر  نم  يناثلا  مويلا  يفف  دـعب ، رهطت  مل  يهو  ناضمر  لخد  مث  مايأب  ناضمر  لبق  ةيرهـشلا  ةداـعلا  اـهتءاج  ةأرما 

اهموي يضقت  له  لأستف  لستغت ، ملو  اهموي  ةليط  ةكـسمم  يهو  بورغلا  لبق  مدلا  عطقنا  دقو  مويلا  ىهتنا  ىتح  ةكـسمم  يهو  مدلا  عاطقنا 
؟. وأ ال اذه 

ىقبي14- يهجو  الإ  ىطغتأ  ينإف  كلذ ، نم  ينعنمت  ًادج  ةبعـص  يفورظ  نكلو  مارح ، هنأ  فرعأ  انأو  يجوز  ناوخإل  يهجو  فشكأ  نأ  يل  زوجي  له 
؟. ًاريخ هللا  كازج  يندفأ  لكألا ، ىلع  الإ  مهعم  سلجأ  ينإ ال  ملعللو  ًافوشكم ،

؟.15- مومأملا ىلع  يغبني  اذامف  ةدحاو ، وأ  تاعكر  ثالث  رتولا  له  يردي  مومأملا ال  نإف  رتولا  ةالصل  مارحإلا  ةريبكت  مامإلا  ربكي  امدنع 
؟.16- عنصن اذام  وأ  اهنع  طقسي  وأ  اهنع  معطن  نأ  بجي  لهف  ةبوبيغ ، يف  يه  نآلا  ىتحو  بجر  رهش  ةيادب  يف  ةبوبيغب  تبيصأ  ةأرما 
؟.17- ءاعدلا كلذ  يف  ءاقستسالا  مكح  امو  تونقلا ؟. ءاعدب  ينغتلا  مكح  ام 
-18، ةشيـشلا برـشي  نم  يتأي  دقو  نخدي  نم  يتأي  دق  نكل  بابـشلا ، ضعب  عم  ةحارتسا  يف  ةكرابملا  يلايللا  هذـه  يف  سلجأو  مزتلم  باش  انأ 

؟. ةلاحلا هذه  يف  عنصأ  اذامف 

42b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.34  ) ( 614  )  ( 236  ) 

 :- تايوتحملا  

برـشي1- نم  يتأي  دـقو  نخدـي  نم  يتأي  دـق  نكل  بابـشلا ، ضعب  عم  ةـحارتسا  يف  ةـكرابملا  يلايللا  هذـه  يف  سلجأو  مزتلم  باش  اـنأ  ةـمتت 
؟. ةلاحلا هذه  يف  عنصأ  اذامف  ةشيشلا ،

؟.2- هفاكتعا عطقي  لهف  نيرشعو  سمخ  ةليل  يف  ًالثم  اهاري  نأك  ردقلا ؛ ةليل  تامالع  ناسنإلا  ىأر  اذإ  فاكتعالا  عطقني  له 
؟.3- ةوالتلا وأ  ظفحلا  كلذكو  ةدابعلا ، وأ  ملعلا  بلط  ىلوألا : يف  كيأر  ام  خيشلا .. ةليضف 
لوخد4- يموص  دسفي  لهف  مونلا ، نم  ظاقيتسالا  دعب  ةصاخو  ناضمر ، راهن  يف  ينم  روعش  نودب  يفوج  يف  لخديو  مد  ينانـسأ  ةثل  نم  جرخي 

؟. يفوج ىلإ  مدلا  اذه 
؟.5- ةحصلا كل  بتكي  نأ  هللا  لأسأ  ناضمر ، راهن  يف  وبرلا  خاخب  لامعتسا  مكح  ام 
؟.6- فاعر هيلعو  ىلص  ول  ءيش  هيلع  له  ةالصلا ، ءانثأ  يف  لعفي  اذامف  فاعرلا ، هعم  رمتسي  هدي  يف  هليدنمو  هفنأ  يف  فاعر  هيدل  يدلاو 
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؟.7- ناضمر راهن  يف  ةيرسلا  ةداعلا  مكح  حيضوت  وجرأ 
؟.8- هيدلاو دحأل  ةرمع  ذخأي  نأ  دارأ  نمل  ةحيحصلا  ةقيرطلا  امف  ةدحاو ، ةرم  الإ  ناضمر  يف  اورمتعي  مل  ةباحصلا  نأ  تركذ  خيشلا .. ةليضف 
؟.9- فحصملا متخ  يف  وأ  ةمتخلا  ءاعد  يف  اذه  لهف  ةمتخلا ، يف  ىوتف  مكنع  انعمس  خيشلا .. ةليضف 

دقو10- رظنلا ، مهعبتت  امبر  مهيلع  اهفوخ  ةدش  نمف  اهعم ، اهدالوأ  ترـضحأ  امبر  ءاسنلا  ضعب  نأ  اهنم : رومألا  ضعب  ثدحي  ءاسنلا  ىلـصم  يف 
لثم يف  مكتليـضف  كيأر  امف  دلولا ، رـضحتل  بهذتف  ًالثم -  - ةيناثلا ةـعكرلا  يف  يهو  ةالـصلا  نم  جرخت  دـقو  دـيدشلا  تافتلالا  ىلإ  كلذ  يدؤي 

؟. اذه
؟.11- هدوجس عضوم  ىلإ  هرظن  لعجي  مأ  قوف ، ىلإ  هرظن  عفري  له  هرظن ، نوكي  نيأف  هيدي  مومأملا  عفري  تونقلا  ءاعد  يف 
؟.12- ةرافك يلع  لهف  يلع ، رصأ  هنكلو  مايصلا  لبق  هتنذأتسا  دق  ينأ  عم  هشارف  ىلإ  يجوز  يناعدف  ناضمر ؛ ءاضق  ةمئاص  انأ 
ىتح13- هوهبني  مل  نيمومأملا  نأ  ًاملع  لعفي  اذام  وأ  ًارتو  اهلعجي  له  لعفي ، اذامف  ًاوهـس  ةدحاو  ةعكر  نم  ملـس  حـيوارتلا  ةالـص  يف  ًامامإ  نأ  ول 

؟. ملس
كردأ14- ثيح  لفنلا  ةينب  مهعم  لخدف  ةضيرفلا  نولصي  مهدجوف  ةزانج  ىلع  هيف  يلصي  يكل  رخآ  دجسم  ىلإ  بهذ  مث  هدجـسم  يف  ىلـص  لجر 

؟. مكحلا امف  ملسو  نيتعكر  مهعم 
؟.15- هميظعتو هللا  لالجإ  دبعلل  يوقتو  دبعلا ، بلق  يف  هللا  ةبحم  يوقت  يتلا  بابسألا  يه  ام 
دـسفي16- لهف  اهيلع ، رـصأ  هنكلو  مايـصلا  لبق  هتنذأتـسا  دـق  اهنأ  عم  هشارف  ىلإ  اهجوز  اـهاعدو  ناـضمر ؛ ءاـضق  ةـمئاصلا  ةأرملا  لاؤس  ةـمتت 

؟. اهموص
؟.17- هيلإ جاتحم  ينأ  عم  رطفي  له  عانعن  ةحئار  هيف  يذلا  ردصلا  خاخب 
؟.18- رطفت لهف  نيخدتلا  نع  فقوتي  ىتح  نيتوكينلا  نم  هتجاح  دسجلا  يطعتو  مسجلا  ىلع  عضوت  يتلا  ةقصللا  مكح  ام 
؟.19- ةرجألا ىلع  لوحلا  نالوح  نم  دبال  لهو  اهيكزي  فيكف  اهرجؤي  ةينكس  رئامع  هل  لجر 
امهدنع20- ةدوجوملا  حابرألا  لاح  نايب  عم  ةاكزلا  ناجرخي  فيكف  اهناعيبي  امهصخت  تارايـس  امهلو  تارايـسلل  ضرعم  امهدنع  هل  كيرـشو  لجر 

؟. نآلا ىلإ  اهنامسقي  مل  يتلاو 

43a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.22  ) ( 575  )  ( 227  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. تاقدصو مايقو  مايص  نم  ناضمر  دعب  ةحلاصلا  لامعألا  ىلإ  ممهلا  زيفحت  نع  ةملك 
-2. جحلا بوجو  طورش  ىلع  مالكلا 
نإف3- حيحص ؟. هلمع  لهف  ناضمر ، رهش  لبق  ًادوقن  ةيدفلا  جرخأ  ماعلا  اذه  يفو  هؤرب ، ىجري  ًاضرم ال  ضيرم  وهو  مايصلا  عيطتـسي  صخش ال 

؟. نآلا هيلع  اذامف  حيحص  ريغ  ناك 
دحاو4- موي  يف  الإ  عوبسألا  يف  موصي  نأ  عيطتسي  هنكل ال  ناضمر ، موص  نم  هيلع  ام  يضقي  نأ  عيطتـسي  هنأ  ىري  وهو  يولك ، لشف  هدنع  لجر 

نم نكمتي  الو  سردي ، عوبـسألا  ةـيقبو  لسغي  سيمخلا  يفف  هيف ، لغـشني  يذـلا ال  دـيحولا  مويلا  هنأ  ثيح  عوبـسأ  لك  نم  ةـعمجلا  موي  وهو 
؟. موصيف ةيفيصلا  ةزاجإلا  ىتح  ىقبي  مأ  هل  ًادرفم  هموصي  نأ  هل  لهف  ةعمجلا  موي  يف  الإ  موصلا 

-5، ضيبلا مايأ  دكؤملا  امنإ  ةدكؤم ، يه  الو  ةنسب  سيل  اولاق : مهنأ  ةوخإلا  ضعب  نم  تعمس  ينأل  مأ ال ؟. ةدكؤم  ةنـس  لاوش  نم  تس  موص  له 
؟. هللا كقفو  كلوق  امف  دحأ ، اهركذي  ملو  ملسم  دنع  الإ  درت  ملف  لاوش  نم  تسلا  امأ  نينثإلاو ، سيمخلاو 

اذه6- ىلع  حيحص  اهمايص  لهف  لاوش  نم  تس  مايص  عم  ناضمر  نم  مايأ  ءاضق  مايـص  تونو  لاوش ، رهـش  يف  ناضمر  نم  ًامايأ  تضق  ةأرما 
؟. وحنلا

-7، ةرمعلا ىدأو  تاقيملا  نم  مرحأ  مث  ةرايزلل ، ةنيدملا  ىلإ  بهذو  مرحي  ملو  ةدجب ،  ًارام  رحبلا  قيرط  نع  رـصم  نم  ةرمعلا  ءادأل  يدلاو  ءاج 
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؟. مأ ال ةيدف  هيلع  لهف  جحلا ، ًارظتنم  ةكم  يف  ثكمي  نآلا  وهو  ءيش ؟. هيلع  لهف 
ملعلا8- عم  رهـشأ ، ةدعب  يدعب  كلذو  اهب  لخدي  ملو  ينع  فلتخم  رهمب  يتخأ  ىلع  يمع  نبا  دـقعو  نيعم ، رهمب  يمع  ةـنبا  نم  جوزتم  باش  انأ 

يتنبا كنبا  جوزأ  ال  يأ :  - طارتشا يمع  نيبو  كنيب  له  يدلاو : تلأس  دـقلو  ًادـبأ ، نيتهركم  انوكت  ملو  جاوزلا  ىلع  اتقفاو  دـق  نيتأرملا  الك  نأ 
اذه له  خيـشلا : ةليـضف  اي  يلاؤس  اهمغرأ ، نلف  تضفر  ولو  اهاضرب  الإ  كتخأ  جوزأ  مل  انأ  يدلاو : لاقو  ال . لاقف : ينبا - نم  كتنبا  جوزت  ىتح 

؟. نآلا لماح  يتجوز  نأ  ملعلا  عم  لحلا  امف  ًاراغش  ناك  اذإو  ًاراغش ؟. ربتعي  حاكنلا 
يكزي9- فيك  ددسي ، الو  تاونسلا  رمت  عونو  ماظتناب ، ددسي  عون  نيعون : ىلع  هدنع  ءالمعلاو  تارايسلا - طيسقت  يأ :  - طيـسقتلاب هتراجت  صخش 

له لوألا ؟. عونلا  ىلع  يكزي  فيكو  ةراـجت ؟. ضورع  اـهنأ  مأ  ءيلملاو  رـسعملا  ةـلأسم  يناـثلا  عونلا  ىلع  قبطني  لـه  لاـملا ؟. اذـه  ىلع 
؟. اذامب مأ  دحاو  لوح  نالوحلا 

-10، موصت فوسف  ترهط  نإ  تونو  رهطت ، مل  تلاز  ام  يهو  ليللا  نم  تمان  ةرودلا  مايأ  رخآ  يفو  ناضمر ، يف  ةيرهـشلا  ةرودلا  اهتءاج  ةأرما 
؟. هناكم ًاموي  يضقت  مأ  ًاحيحص  نوكيو  مايصلا  لمكت  لهف  ترهط ، دق  يه  اذإف  ترظنف  رجفلا  دعب  الإ  حصت  ملو 

ىلع11- نيرـضاحلا  ضعب  ركنأف  نآرقلا ، ةءارقب  رخآلا  ضعبلاو  ريبكتلاب  مهـضعب  سانلا  لغـشنا  ديعلا  ةالـصل  مامإلا  لوخد  لبقو  دـيعلا  موي  يف 
؟. باوصلا ىلع  امهيأف  نآرقلا ، ةءارق  اوكرتتو  اوربكت  نأ  ىلوألا  نإ  اولاقو : نآرقلا  نوءرقي  نيذلا 

؟.12- هيلع جرح  الف  جحلا  يف  نيدلا  بحاص  نم  نذأتساف  نيد  هيلع  ناك  اذإ  لجرلا  نأب  متلق : مكنأب  مكيلإ  بسني  ام  ةحص  ام 
؟.13- كلذب ةبلاطم  ريغ  اهنأ  عم  ةيلكلا  يف  سردملا  دنع  تابلاطلل  نآرقلا  ةءارق  يف  توصلا  نيسحت  مكح  ام 
سابل14- هبـشت  اهنأل  ةـلاحلا  هذـه  يف  ةالـصلا  لاطبإب  مكتحامـس  نع  ينلـصو  دـقف  فتكلا  ىلع  ةءابعلا  ةعـضاو  يهو  ةأرملل  ةالـصلا  مكح  اـم 

؟. لجرلا
نـس15- ىلإ  لصي  مل  هنأل  جحلا ؛ ىلإ  باهذلاب  هل  حمـست  هتلود ال  نكلو  جحلا ، ىلع  رداق  وهو  جـحلاب  ينلكوي  نأ  دـيري  ةيمالـسإ ، ةـلود  يف  يخأ 

؟. اذام مأ  هنع  جحأ  نأب  حصي  لهف  كلذب ، كربخأ  مث  ةلأسملا  مكح  نع  خيشلا  لأسأ  فوس  هل : تلقف  ةلودلا ، كلت  هتددح  يذلا  جاحلا 
؟.16- ينم لبقت  دق  هللا  نوكي  الأ  ىشخأو  روتفب  سحأ  انأ  لوبقلا ، مدع  ىلع  ليلد  ناضمر  دعب  تاحلاصلا  لمع  يف  روتفلا  له 
عم17- اهتكرت  دق  تاونـس  عبرأ  نآلا  اهلو  عطتـسأ ، مل  نكلو  تارم  ةدع  اهدرط  تلواحو  يلبإ  عم  تلخدف  ربلا  نم  ةقان  ينتءاج  خيـشلا .. ةليـضف 

؟ هيلع مكحلا  نع  ةدافإلا  وجرأ  اهبحاص ، فرعأ  مل  نكلو  يداوبلا  يفو  قاوسألا  يف  اهب  تربخأ  دقو  برشتو ، اهعم  لكأت  يلبإ 
؟.18- يلع بجي  اذامف  هلل ، دمحلاو  هللا  ىلإ  تبت  مث  ديزت ، دقو  مايأ  ةثالث  ًادمعتم  ناضمر  يف  ترطفأ 

43b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( 605  )  ( 219  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- انأو  لاير ، فلأ  نيرـشع  غلبمب  فيلـستلا  كنب  نم  ضرتقمو  لاير ، فلأ  نيثالث  غلبم  جاوزلا  يف  نيبغارلا  قودنـص  نم  ضرتقم  باـش  اـنأ 
ردقت ًاضرأ  كلمأ  ينأ  ملعلا  عم  يلع ؛ يذلا  ينيد  اهب  عفدأو  ةاكزلا  ذخآ  نأ  زوجي  لهف  لاير ، ةئامتـسو  نافلأ  يرهـشلا  يبتارو  رجأتـسم ، لزنم 
ذخآو يلع  يذلا  نيدلا  ددسأ  مأ  يل ، ًانكـسم  اهيلع  رمعأ  نأ  دوأ  يتلا  ضرألا  عيبأ  له  ةريح  يف  ًايلاح  انأو  لاير ، فلأ  نيرـشعو  ةـئامب  اهتميق 

؟. ةاكزلا نم 
ىلإ2- ةجاحلا  مدع  نمـضي  ريبك  دجـسم  ءانب  يف  هريغ  كراشي  نأ  لضفأ : امهيأف  لاملا  نم  غلبمب  دجـسم  ءانب  يف  بغري  سانلا  ضعب  ناك  اذإ 

؟. دحأ عم  ةكراشم  نودب  ًاريغص  ًادجسم  ينبي  مأ  ناكسلا ، ديازت  عم  ًاصوصخ  هعيسوتو  هده 
؟.3- لاق اميف  بيصم  وه  لهف  هيلع ، ىلصيو  نفكيو  لسغي  روهش  ةثالث  هل  يذلا  طقِسلا  نأب  انتقطنم  يف  خيش  ىتفأ 
لبق4- اهقلط  مث  هيلع ، ةاكز  لاير  فلأ  تجرخأف  هتكز  مث  اهدنع ، قادـصلاو  لوحلا  لاحو  يدوعـس ، لاير  فلأ  نيعبرأب  ةأرما  ىلع  دـقع  صخش 

؟. اذام امأ  ةجوزلاو ، جوزلا  ىلع  ةاكزلا  نوكتف  ةاكزلا  فصن  هنم  مصخي  مأ  ةلماك  لاير  فلأ  نيرشعب  جوزلا  عجري  لهف  اهب ، لوخدلا 
امك5- ليفلا  باحصأ  ةصق  وأ  دودخألا - مالغ  ينعأ :  - مالغلا ةصقك  ريغو  اهيف  ديز  امبر  ةينوترك  مالفأب  ينآرقلا  وأ  يوبنلا  صصقلا  ديسجت  مكح  ام 
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؟. رحاسلاو كلملاو  بهارلا  ةصق  وأ  ليفلا ، ةروس  يف 
ةيئاضفلا6- تاونقلا  ينعأ :  - شد هيدل  دجوي  هللا  هاده  يجوزو  ةحيحـصلا ، ةيمالـسإلا  ةيبرتلا  يدالوأ  يبرأ  نأ  ديرأ  دمحلا - هللو   - ةـمزتلم ةأرما  انأ 

يجوز تحصن  امدنعو  مهقالخأ ، تريغت  يدالوأ  نإ  ىتح  شدلا  اذه  ةدهاشمب  يدالوأل  حمسي  يجوزو  هركذ - نم  ىحتـسي  امم  اهيف  ضرعي  امو 
؟. خيشلا ةليضف  اي  كيأر  امف  هنم  قالطلا  ديرأ  انأو  ًاديدش ، ًابرض  ينبرض  تيبلا  نم  شدلا  جارخإب 

مهب7- اذإف  ىنم  لخاد  تيبملا  نوكي  نأ  ىلع  اندقاعت  نأ  دعبو  ماعلا ، اذه  جحلل  تالمحلا  ىدحإ  عم  دقاعتلاو  زجحلاب  تمق  دـقل  خيـشلا .. ةليـضف 
عم رفاسأ  نأ  جرح  كانه  لهف  كلذ ، وحن  وأ  ةيزيزعلاب  وأ  ةفلدزملاب  نوكي  دق  ىنم ،  جراخ  يف  نوكي  دق  تيبملا  نأب  ًالامتحا  كانه  نأ  نوربخي 

. ةدافإلا وجرأ  كلذ ؟. اهيف  سيل  ىرخأ  ةلمح  عم  رفسلاو  دقعلا  خسف  يلع  بجي  مأ  ةلمحلا ، هذه 
؟.8- قالطلا بلطت  نأ  اهل  له  شدلا  ىلإ  رظنلا  نم  اهدالوأ  نكميو  اهجوز  اهبرضي  يتلا  ةأرملا 
ةثالث9- يضم  دعب  تركذتو  لاوش ، نم  تسلا  مايص  يف  تعرـش  ناضمر  دعبو  يرفـسل ، ًاموي  ترطفأ  نكلو  دمحلا - هللو   - ناضمر تمـص  دقل 

؟. لعفأ اذامو  مكحلا  امف  موي ، ءاضق  يلع  نأ  مايأ 
باب10- نم  ينإف  ةعامجلا  قياضأ  الئل  ًادبأ  دجسملا  يف  سلجأ  موثلا ال  تلكأ  اذإ  ينأ  ًاملع  ًادبأ ، هنع  ينغتسأ  الو  موثلا  لكآو  مئاد ، دجسم  مامإ  انأ 

نسحأ ةقيرط  ىلإ  ليبسلا  فيكو  كلذ ؟. يل  زوجي  له  لزنملا ، يف  ةنسلا  يدؤأو  دجسملا ، جراخ  ىلإ  بارحملا  نمو  بارحملا  ىلإ  دجسملا 
؟. هذه نم 

له11- ريحتف  ءيقتف  ءيقلا  هاتأ  روحـسلا  لكأ  امدعب  نكلو  موصي ، نأ  لجأل  رحـست  دـقو  ناضمر  مايأ  يف  ىفـشتسملا  يف  ًاضيرم  ناك  صخش 
؟. مأ ال موصيأ  هموي  لوأ  يف  ةينلا  يف  بذبذت  دقو  اذه  هموي  موص  مكح  امف  ماص ، كلذ  دعبو  مايصلا  ةين  يف  بذبذتو  مأ ال ، موصي 

؟.12- رفكي مأ  هنع  ماصي  له  نآلا ، هيلع  اذامف  هنع  رفكي  ملو  ًائيش  ضقي  ملو  ىفشتسملا  يف  وهو  تامو  ناضمر ، رهش  لاوط  ضرم  صخش 
؟.13- نآلا جحلا  عيطتسم  انأو  ةمداقلا  ةنسلا  ىلإ  جحلا  رخؤأ  نأ  يل  زوجي  له  ةنس  نوثالث  يرمع  انأ 
دحأ14- يل  لاقف  يغارف ، تقو  يفو  ةحسفلا  يف  سردم  انأو  يلمع  تقو  يف  انأو  يتأي  ىحضلا  ةالـص  تقو  نأ  خيـشلا  ةليـضف  اي  مولعملا  نم 

 - ةحـسفلا يف  ينأ  مغر  نيتعكرب . نكمي  ام  لقأ  لفنتت  نأ  كل  زوجي  لوقي : رخآو  ماودـلا ، تقو  يف  لفنتلا  كل  زوجي  ال  نيملعملا : نم  ةوخإلا 
؟. يلعف مكح  امف  يغارف - تقو  يف  يأ :

؟.15- اهريخأت مأ  عباتتلا  لضفأ : امهيأف  سيمخلاو  نينثإلا  وأ  ضيبلا  مايأ  ىلإ  لاوش  نم  مايأ  تس  مايص  نورخؤي  خيشلا  ةليضف  اي  سانلا  ضعب 
هترمع16- مكح  ام  هدلب ، ىلإ  رفاسو  قلحي  وأ  رـصقي  مل  هنأ  ةـكم  يف  وهو  ركذو  هبايث ، سبلو  قلحي  وأ  رـصقي  نأ  يـسنو  ةرمعلا  ءادأب  ماق  لجر 

؟. لعفي اذامو 
؟.17- ًايسان هرعش  قلحي  نأ  لبق  هبوث  سبل  كلذكو  ًالهاج ، ًابيرقت -  - وليك ةرشعب  تاقيملا  زواجت  نأ  دعب  الإ  مارحإلا  ةين  دقعي  مل  صخش 
؟.18- ةجحلا يذ  رهش  يف  لئاضفلا  يه  ام 
نم19- تس  مايـص  تناك  ةـينلاو  دـيعلا  يناث  ماصف  ًادـحاو  ًاموي  هيلع  نأ  يـسن  ناضمر  نم  ىهتنا  املف  ناضمر ، نم  موي  هيلع  ناـك  ةوخـإلا  دـحأ 

اذـه همايـص  له  موصلا ، لمكأ  مث  ضرفلا ، ىلإ  لفنلا  نم  ةـينلا  لوحف  ًاضرف  ًادـحاو  ًاموي  هيلع  نأ  ركذـت  رـصعلا  تقو  يف  ناك  املف  لاوش ،
؟. ًاضرف هل  بسحي 

جرخت20- طارصلا "  ًالثم " : ةحيحص ، ريغ  ةملكلا  جرختف  نآرقلا ، فورح  ضعب  ريغيف  هناسل - يف  ةدقع  يأ :  - ةنكل هيف  مامإ  فلخ  ةالصلا  مكح  ام 
؟. اذكهو نيسلا ...  نم  ًالدب  ًءاث  جرخت  ميقتسملا "  و " داصلا ، نم  ًالدب  ًءاث 

نيتسو21- ةـئام  معطن  وأ  اهقرفنو  ةـحيبذ  حـبذن  نأ  نآلا  ئزجي  لهف  انل - هللا  رفغ   - هنمو ينم  فعـض  ةـلاح  يف  ناضمر  راهن  يف  يجوز  ينعماج 
؟. ئزجي مأ ال  ًانيكسم 

-22. ناضمر رهش  دعب  اذام  نع  ةعمج  ةبطخ 

44a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( 553  )  ( 220  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1. ةحيحصلا ةدابعلا  اطرش  نع  مالكلا 
-2. مالسلاو ةالصلا  هيلع  يبنلا  ةجح  ةفص 
-3. ةيحضألا مكح 
-4. ةيحضألا طورش 
-5. ًاعرش ددحملا  نمزلا  يف  اهحبذ  نوكي  نأ  ةيحضألا : طورش  نم 
-6. ةيحضألا نم  جرخي  يذلا  مدلا  مكح 
-7. ةيحضألا محل  عيزوت  نوكي  فيك 
-8. يحضي نأ  دارأ  نم  ماكحأ 
؟.9- كلذ يننكمي  له  نماثلا  وأ  عباسلا  مويلا  يف  باهذلا  ديرأو  هللا ، ءاش  نإ  ًاعتمتم  جحأ  نأ  ديرأ  خيشلا .. ةليضف 

44b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( 573  )  ( 240  ) 

 :- تايوتحملا  

-1- لاملا نم  غلبم   - ةقدص ينتءاج  نأ  ةنسلا  هذه  يف  لجو  زع  يل  هللا  رسيو  فورظل ، جحأ  ملو  ةنس  ةرـشع  سمخ  لبق  تجوزت  دق  ةأرما  انأ 
له خيـشلا : ةليـضف  اي  لاؤسلا  ةـيوبر ، كونب  هلف  هنع ، كلذ  نوفرعي  سانلاو  ابرلاب  فورعم  لجر  نم  غلبملا  اذـهو  جـحلا ، ةرجأ  كلمأ  ـال  اـنأو 

؟. يل ًامرحم  نوكي  فوس  يخأ  نأب  ًاملع  لمعأ  اذامو  لالحلا ؟. نم  مأ  ابرلا  نم  وه  له  هتذخأ  يذلا  لاملا  اذه  نع  ملعأ  ينأب ال  ًاملع  جحأ ؟.
موي2- للحت  ثيح  اذه  هلعف  مكح  امف  رفاس ، مث  جحلا  فاوط  رشع  ثلاثلا  موي  فاطو  جحلا ، يعس  رـشع  يداحلا  موي  ىعـسو  ًادرفم  جح  لجر 

؟. قلحلاو يمرلاب  رشاعلا 
؟.3- ىربكلا ةبقعلا  ةرمج  يمر  كلذكو  ثالثلا  رامجلا  يمرل  تقولا  ةياهن  وه  ام 
-4 .. ِصوي مل  وأ  هنع  جَُحي  نأ  ىصوأ  اذإ  ام  نيب  قرف  كانه  له  تيملا ، نع  جحلا  ةلأسم  سانلا  نم  ريثك  اهنع  لأسي  يتلا  لئاسملا  رثكأ  نم  نإ 

؟. ليصفتلاب باوجلا  وجرأ 
تفرص5- رهشلا  اذه  يفو  نيدملا ، لبق  نم  ديدستلا  حوتفم  نيدلا  اذه  نكلو  نيد ، يلعو  جحلل  لاملا  نم  ًاغلبم  ًاصصخم  تنك  خيشلا .. ةليـضف 

؟. طيرفتلا نم  هتلعف  ام  لهف  طرفأ ، مل  ينأب  ملعلا  عم  نآلا  غلبملا  يل  رسيتي  مل  نكلو  جحلا ، دعوم  لبق  اهضوعأس  ينأ  رابتعا  ىلع  دوقنلا 
؟.6- مأ ال رتولا  ةالص  ةفلدزم  يف  جاحلا  يلصي  له 
؟.7- اهبحاص مأ  حبذلاب  ًاعربتم  صخشلا  ناك  اذإ  ام  نيب  قرفي  لهو  اذه ؟. ىلع  بترتي  اذامف  ةيمستلا ، يسنو  هتيحضأ  حبذ  لجر 
هنأك8- وعديو  ةينلا  يفكتو  همسال  ءاعدلا  لعجي  وأ  جحلا ، يف  همساب  وأ  بئاغلا  ريمـضب  هل  وعديو  هل  ءاعدلا  لعجي  لهف  رخآ  نع  ناسنإ  لكوت  اذإ 

؟. هسفنل وعدي 
؟.9- ةبوتلا دعب  بونذلا  هذه  هنع  هللا  وحمي  له  جحو ، بونذلا  رئابك  نم  بونذ  هيلع  ناسنإلا  ناك  اذإ 

؟. 10- فئاطلا وأ  ةدج  ىلإ  ةكم  نم  جرخي  نأ  هل  زوجي  لهف  ةرمعلا  وأ  جحلا  ماكحأ  نم  ءيشب  ًاسبلتم  ناك  نم 
زع11- هللا  لوق  ىنعم  امف  ًانكر . مدـه  هنكلو  رفكي  ـال  ًادـمع  جـحلا  كرت  نم  نأ  حيحـصلا  مويلا : ثيدـح  يف  هللا  كـقفو  تلق  خيـشلا .. ةليـضف 

؟. عيطتسملا ىلع  جحلا  بوجو  ةيآ  دعب  َنيَِملاَْعلا ))  َِنع  ِينَغ  َهللا  ِنإَف  َرََفك  ْنََمو  لجو ((:
ببـسي12- يمرلا  نأل  رامجلا ؛ يمر  يف  هتجوز  نع  وأ  همأ  نع  لجرلا  لكوتي  نأ  حصي  لهف  تارمجلا ، لوح  ديدش  ماحز  لصحي  نامزألا  هذه  يف 

؟. كلذب ليكوتلا  مكح  امف  ةأرملل  ةقشم 
ناعمتسي13- امهلعل  امهتحصن  اله  ىودج ، نكلو ال  يفكت  ةدحاو  نأب  امهحصنب  تمق  دقلو  يمأ ، لعفت  كلذكو  هيدلاو  نع  ةنس  لك  يف  يبأ  يحضي 
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؟. هللا كقفو  كلذل 
يناثلا14- مويلا  يف  ةرئاطلا  ىلع  زجحلاب  تمق  نينـسلا ، ىدحإ  يف  يل  ىرج  امع  رـسفتسأ  نأ  ديرأ  هيف ، كبحأ  ينأ  هللا  ملعي  خيـشلا .. ةليـضف 

دقو رـشع ، ثلاثلا  مويلل  ءاقبلل  تررطـضاف  ةرئاـطلا ، نع  تفلخت  ىتح  ماـحزلا  ينعنم  مويلا  كـلذ  يف  عادولا  فاوطل  تبهذ  اـملف  رـشع ،
؟. مويلا كلذ  لالخ  ىنم  يف  يتقفر  عم  تيقب  ينأ  عم  رشع  ثلاثلا  مويلا  ةرمج  يمر  يلع  له  لجعتلا ، تمزع 

انججح15- ام  اذإف  هلك ، انديصر  وه  لاملا  اذه  نكلو  هب ، جحن  نأ  نكمي  لام  ةنسلا  هذه  يف  هيدل  يجوزو  نآلا  ىتح  جحلا  ةضيرفب  تآ  مل  ةأرما  انأ 
؟. جحأ لهف  فظوم  يجوزو  يلام ، روصق  ىلإ  رطضن  فوس  اننإف  هب 

؟.16- يصخملاب ةيحضألا  زوجت  له 
هبونذ17- نم  عجر  قسفي  ملو  ثفري  ملف  جـح  نم  ملـسو ( : هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  لاق  ام  هلاني  رخآ  صخـش  نع  جـحلاب  لكوتملا  له 

؟. ) همأ هتدلو  مويك 
هجح18- مكح  امف  جحلاب ؟. هل  حمـسيلو  ةـماقإلا  هل  متخي  يكل  تازاوجلا  جارخإب  ةـقالع  مهل  نيذـلا  سانلا  ضعبل  لاير  ةـئام  عفدـي  سانلا  ضعب 

؟. اذه
هنم19- ملعأ  هنأ  ملعأ  صخـش  ىلإ  تبهذ  مث  ةـباجإلا ، نم  ءيـش  يـسفن  يف  ناكو  زاوجلا ، مدـعب  ينباجأف  ةـلأسم  نع  ملعلا  لهأ  ضعب  تلأـس 

؟. صخرلا عبتت  نم  يلعف  نوكي  له  ءيشلا ، اذه  زاوجب  باجأو  لاؤسلا  سفن  هتلأسف  ملعلاب  هل  دوهشمو  ًاملع ، نكمأو 
هتيحضأ20- نم  مكدحأ  لكأي  ال  لاق ( : ملـسو  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأ  هنع  هللا  يـضر  رمع  نبا  نع  هللا  همحر  دمحأ  دنـسم  يف  درو 

؟. مأ ال مرحم  مايأ  ةثالثلا  دعب  لكألا  له  ثيدحلا  اذه  ىنعم  ام  مايأ )  ةثالث  قوف 
اهب21- يحضأ  لهف  ةيحضألا  عنمي  امم  ءيش  اهل  لصح  وأ  ترسك  وأ  تضرم  اذإف  اهيبرأو ، نآلا  نم  نأضلا  يرتشأ  نأ  ديرأ  نكلو  يحـضأ  نأ  ديرأ 

؟. مأ ال
؟.22- جحأ لهف  يلع  فوخلا  ةجحب  كلذ  ضفرت  يتدلاوو  جحلا  ديرأ  باش  انأ 
؟.23- همكح امف  حبذلا ، يف  ةلبقلا  لابقتسا  ركذت  ملو  هننسو ، حبذلا  طورش  تركذ  خيشلا .. ةليضف 
نم24- يناثلا  خيرات  نم  مايصلاب  تأدبو  يفوتملا ، لهأ  ىلإ  ةيدلا  تملس  دقو  ثداحلا ، عوقو  دنع  صخش  تام  يرورم  ثداح  ببـسب  ةرافك  يلع 

نأ زوجي  لهو  ًاصقان ؟. رهـشلا  ناك  ول  ىتحو  ةجحلا ، يذ  رهـش  يناث  ىلإ  وأ  ةجحلا  يذ  رهـش  لوأ  ىلإ  موصأ  له  راسفتـسالاو : لاوش ، رهش 
؟. كلذب يلهجل  رشعلا  موصأ  مث  ًاموي  رطفأ  نأب  امهنيب  لصفأ  وأ  ةجحلا  يذ  رشع  مايصب  ةرافكلا  دعب  موصلا  يف  رمتسأ 

؟.25- هيجوتلا لمأن  رطفلا ، ديع  ةالص  ىلع  مهصرح  عم  ىحضألا  ديع  ةالص  يف  سانلا  ضعب  لهاستي 
؛26- ةيلام فيلاكت  يأ  ةلمحلل  عفدأ  مل  يننأ  يجح  ناصقنب  يل  سوسويو  ينريحي  يذـلا  نكلو  هلل ، دـمحلاو  جـحلا  ةـضيرف  تيدأ  ًادـج ، ةرئاح  ينإ 

مقأ مل  ينأل  ةصقان ؛ يتجح  نوكت  نأ  ىشخأف  بهذلا  نم  ًاليلق  كلمأ  تنكو  ًاليلق ، ناك  يجوز  بتار  نأل  نينـسحملا ؛ دحأ  كلذ  عفدب  ماق  ثيح 
؟. مكحلا امف  . ةلمحلا كلتل  هعفدو  بهذلا  اذه  عيبب 

؟.27- هتمذ أربتل  هنم  صلختي  فيك  شد  هيدل  نم 
اهيلإ28- بهذي  فوسو  ةـكلمملا ، جراخ  نم  هللا  ءاش  نإ  ماعلا  اذـه  يف  جـحلا  ةـضيرف  ءادأل  رـضحت  فوس  ةـجوز  هلو  ميـصقلاب  انه  ميقم  خأ  يل 

وهو ةمرحم  نوكت  فوس  اهنأ  ملعلا  عم  ةدملا ؟. هذه  لالخ  اهعماج  اذإ  ءيـش  اهيلع  نوكي  له  ةعبرأ ، وأ  مايأ  ةثالث  ةدمل  ةـنيدملاب  اهعم  سلجيو 
؟. ةجحلا يذ  نم  عباسلا  مويلا  يف  يلع  رايبأ  نم  مرحي  فوس 

؟.29- مرحم ريغب  جحلا  زوجي  له 
؟.30- حيحص اهلعف  لهف  ًاموي  نيثالث  هب  تمتأو  هرخآ ، يفو  هطسو  يفو  رهشلا  لوأ  يف  ةقرفتم  لحارم  ىلع  مايصلا  ةيدف  تجرخأ  يتدلاو 
ليلد31- دـجوي  ال  لاق : مارح . ةـيحللا  قلح  هل : انلق  اذإو  رارمتـساب ، هتيحل  قلحي  نسلا  يف  ريبك  باـش  اـنعمو  ةـحارتسا ، يف  ًاـيموي  عمتجن  نحن 

هعمـسي فوس  طيرـشلا  اذه  نأب  ًاملع  انم ، ربكأ  هنأل  هل ؛ ديدشلا  انمارتحال  ًارظن  هيلع  درلا  ردقن  ملو  مالكلا  اذهب  انجاحيو  اذه . ميرحتل  حـيرص 
؟ اريخ هللا  مكازج  اندفأ  هيلع . قفشنو  هبحن  نحنو  ءاقللا  اذه  يف  انعم  سلاج  نآلا  وهو  هللا  نذإب 

اهتءاج32- اهمانم  يفو  تمانو ، ةدشب  ةاتفلا  تكب  ردقلا  ةليل  يفو  اهجالع ، نع  اوزجع  ءابطألا  ًادج ، ًةضيرم  ًاماع  رشع  ةتـس  رمعلا  نم  غلبت  ةاتف 
ةعطق تدجوو  هللا ، نذإب  ًامامت  تيفش  اهسفن  تدجو  اهمون  نم  تظقيتسا  املو  ءام ، ةبرش  اهتطعأو  اهاضرأو  اهنع  هللا  يضر  بنيز  ةديسلا 

ىلع لصحف  اهعزوف  يرحب  ديمع  ىلإ  ةلاسرلا  هذه  تلـصو  ًادرف ، رـشع  ةـثالث  ىلع  اهعزوتو  ةـلاسرلا  هذـه  رـشنت  نأ  اهيلع : ًابوتكم  شامق 
ىلع لصحف  اهعزوف  لماع  ىلإ  تلـصوو  ًاموي ، رـشع  ةثالث  لالخ  هتورث  لك  رـسخف  اهلمهأف  رجات  ىلإ  تلـصوو  ًاموي  رـشع  ةـثالث  يف  ةـيقرت 
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مدـع ءاجرلا  ًادرف ، رـشع  ةـثالث  ىلع  اهعيزوتو  اهرـشنب  موقت  نأ  ملـسملا  يخأ  اي  وجرأ  ًاموي .. رـشع  ةـثالث  لالخ  هلكاشم  عيمج  تلحو  ةـيقرت 
؟. ةصقلا مكح  ام  لامهإلا ,

بكوك33- ناونعلا : بارت . نم  ةيـسنجلا : مدآ . نبا  ناسنإلا  مسالا : ةيـصخشلا .. ةقاطبلا  اهيف : بوتكم  عزوت  يتلا  ةـقرولا  يف  مكتليـضف  يأر  ام 
نيرفاسملا تارـضح  ىلع  ةديعـسلا : ةلحرلا  طورـش  ةرخآلا . رادلا  لوصولا : ةطحم  ايندلا . ةايحلا  ةرداغملا : ةطحم  ةلحرلا .. تانايب  ضرألا .

يف سيل  هنأ  ىلإ  هابتنالا  توملل ، مئادلا  ركذتلا  هتيشخو ، هتبحمو  هللا  ةعاط  لثم  هلوسر  ةنسو  هللا  باتك  يف  ةدراولا  تاميلعتلا  عابتا  ماركلا 
ةنـسو هللا  باتكب  لاصتالا  ىجري  تامولعملا  نم  دـيزمل  لالح . نم  كسبلمو  كبرـشمو  كلكأم  نوكي  نأ  نيدـلاولا ، رب  ران ، وأ  ةـنج  الإ  ةرخآلا 

؟. هب حومسم  ةحلاص  لامعأ  نم  دئازلا  نزولا  زجحلا ، ديكأتل  يعاد  ال  ًاناجمو ، رشابم  لاصتالا  ةظحالم : ميركلا . هلوسر 

45a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.45  ) ( 593  )  ( 232  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةبساحملل ةصرف  ماعلا  ةياهن 
-2. ةاكزلا ءادأ  ىلع  سفنلا  ةبساحم 
-3. جحلا ىلع  سفنلا  ةبساحم 
-4. لهألا ةلماعمو  نويدلا  ءادأ  ىلع  سفنلا  ةبساحم 
-5 . ةقدصلاو مايصلاو ، ةالصلا  لفاون  ىلع  ةظفاحملاو  لبقملا  ماعلل  حئاصن 
-6. هنم ربعلاو  1417ه )ـ  ) ةنس جحل  قيرحلا  ثداح 
ينأ7- مكحب  يديب  سيل  ناك  هنأ  هللا  ملعيو  ءاطخألا  ضعب  ينم  تثدح  نكلو  هلل ، دمحلاو  ماعلا  اذه  يف  جحلاب  هللا  ينمركأ  دقل  خيشلا ! ةليـضف 

يف تبن  مل  ًايناث : ةرـشابم . ةفرع  ىلإ  انبهذ  اننكلو  قيرحلا ، مكحب  اذهو  ةـيورتلا ، موي  ىنم  ىلإ  بهذـن  مل  خيـشلا : ةليـضف  اي  يلاؤس  ةأرما ،
ىلإ ةرايسلا  يف  انسلج  نكلو  ىنم ،  ىلإ  رسن  مل  اننكلو  انرس  مث  رامجلا ، طقلو  ةالـصلل  ةعاس  عبر  ةدمل  ةرايـسلا  انب  تفقو  نكلو  ةفلدزم 

؟. ًاتيبم اذه  ربتعي  لهف  ةفلدزم  لخاد  نحنو  ًاحابص  ةثلاثلا  ةعاسلا  دودح 
-8 - ماحزلا عم  ًاصوصخ  تقولا  قيـض  نم  تفخف  ًءاسم ، ةـسداسلا  ةـعاسلا  رـشع  يناثلا  مويلا  يف  يترئاط  داـعيم  ناـكف  نيلجعملا  نم  تنك 

ىلع هتلكوف  ةجحلا ، يذ  رشع  ىدحإ  موي  ًاحابص  ةثلاثلا  ةعاسلا  يف  انأ  تجرخو  ةجحلا ، يذ  نم  رشع  يناثلا  موي  مجرلاب  يلاخ  تلكوف  لوقت -
مويلا رهظ  ةدحاولا  ةعاسلا  يلاوح  ةكم  نم  تجرخو  اهدـعب ، ةـضافإلا  فاوط  انأ  فوطأو  ًارهظ  رـشع  ةـيناثلا  ةـعاسلا  يف  وه  يل  يمري  نأ 

؟. اذه يف  ءيش  يلع  لهف  رشع ، يناثلا 
؟.9- هنع جحي  له  هل ، مالسإلا  ةجح  يه  هذهو  ةنسلا  هذه  ىنم  قيرح  يف  تام  نم 

-10، جحلا نع  يفكيو  ًامد  حـبذي  نأ  هيفكي  هنأ  نظو  جـحلا  لمكي  نأ  لبق  هلهأ  ىلإ  داعو  جـحلا  سانلا  ضعب  كرت  ماعلا  اذـه  يف  قيرحلا  ناك  امل 
؟. قيرحلا اذه  ببسب  يسفنلا  رارقتسالا  مدعو  رعذلاو  عورلا  نم  مهباصأ  ام  لجأل  نورذعي  لهو  لمعلا ؟. اذه  مكح  امف 

؟.11- همارحإ نم  لحي  نأل  طارتشالا  هئزجي  لهف  طرتشا ، دقو  نماثلا  مويلا  يف  قرتحا  دق  هميخم  دجو  نم 
ًالهاج12- ةدـج  ىلإ  بهذـف  ةرهاط ، ريغ  تناك  هعم  يتاللا  ءاسنلا  ضعب  نكلو  ةرمعلا ، دـيري  هجورخ  دـنع  ناكو  ةدـج ، ىلإ  ةزينع  نم  جرخ  لجر 

اذامف ةرمعلا ، ذخأو  ةكم  ىلإ  باهذلا  عطتسي  ملف  هعم  يتلا  مهاردلا  كلت  تهتنا  نكلو  ةأرملا ، كلت  ترهط  ىتح  ةدج  يف  سلجو  مرحي ، ملو 
؟. هيلع

دق13- هنأل  كلذو  هريغ ، وأ  مد  نم  ءيـش  هيلع  لهف  عادولا ، فاوط  عم  ةضافإلا  فاوط  رخأو  عتمتم ، وهو  رحنلا  موي  يف  جحلا  يعـس  ىعـس  لجر 
؟.) جرح الو  لعفا  : ) لاقف فوطي  نأ  لبق  ىعس  دق  لجر  هلأس  هنأ  ملسو  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  ىوري  ًاثيدح  عمس 

؟.14- نيئنهملا وحن  انيلع  بجي  اذامو  ةيرجهلا ؟. ةنسلاب  ةئنهتلا  مكح  امف  ديدجلا ، ماعلا  نع  متملكت  خيشلا ! ةليضف 
مل15- مهنكلو  ىنم ،  نم  اوجرخو  مهعاتم  اولمحو  لجعتلا  ىلع  اومزع  رـصعلا  ةالـص  دعب  رـشع  يناثلا  مويلا  يفو  ماعلا ، اذـه  يف  اوجح  ةـعامج 
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مهجح نأ  مأ  ءيـش  مهيلع  لـهف  اوعدو ، مث  تارمجلا  اوـمرو  برغملا  ةالـص  دـعب  ىنم  اوـلخد  ثيح  برغملا  ةالـص  دـعب  ـالإ  تارمجلا  اوـمري 
؟. حيحص

؟.16- لوألا لحلا  للحتي  لهف  ىمر  مث  فاط  اذإ  عتمتملا 
لهسأ17- ةفلدزم  نم  اهطقل  نأ  نورت  الفأ  اهنم ، ىصحلا  طقل  بعصيو  ةتلفسم  ىنم  يف  نكامألا  بلغأ  نأ  هللا  مكقفو  نوملعت  خيشلا ! ةليـضف 

؟. تارايسلا عم  ًاصوصخ  سانلل 
؟.18- هنع جحي  نم  بيني  نأ  نم  لضفأ  وه  لهو  هرجأ ؟. لثم  هل  لهف  هتضيرف  يهو  جحلا  دؤي  مل  صخش  ةقفن  عفد  نم 
؟.19- عادولا فاوط  نع  هب  يفتكأو  ةجحلا  يذ  رهش  نم  رشع  ثلاثلا  ةليل  يف  ةضافإلا  فاوط  نيب  عمجأ  نأ  مكحلا  ام 
اذه20- ينقلقأ  دقف  اهالص ، يتلا  هتالـص  مكح  امف  تيم ، غزو  ءاملا  نازخ  يف  نأ  كلذ  دعب  ملع  مث  نازخ ، نم  ءوضوب  نيموي  نم  رثكأ  ىلـص  لجر 

؟. مكحلا
ءيـش21- يف  هتميق  لعجت  مث  هعيب  زوجي  له  ةطيـسب ، هتعفنم  تراص  وأ  فلت  مث  كلذ ، فالخ  وأ  ةـجالث  وأ  دجـسم  يف  ًاـفيكم  عضو  نم  مكح  اـم 

؟. رخآ

45b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  4.12  ) ( 557  )  ( 186  ) 

 :- تايوتحملا  

؟.1- ءيش يلع  لهف  ِدفأ ، ملف  ةميخلا  يف  يدوقنو  يضارغأ  تناكف  قيرحلا ، لصحو  عتمت ، جح  ةينلا  تناكو  جحلا  يف  تنك 
؟.2- ةدحاو ةينب  ةبتارلا  ةنسلاو  ةراختسالا  ةالص  نيب  عمجأ  نأ  زوجي  له 
ًةثالث3- نأب  ًاملع  مهـسفنأل  اوممتي  نأ  ءانبألا  ىلع  بجي  لهو  هيلع ؟. بجي  اذامو  مكحلا ؟. امف  مهنم  دحاو  نع  الإ  قعي  ملو  ءانبأ  ةتـس  هل  صخش 

؟. كلذ ىلع  نورداق  مهنم 
-4، ًايموي اهلزنم  يف  ًاعيمج  عمتجنو  كانهو ، انه  تالحرلل  اهب  جرخأ  نأ  ًاريثك  ينبلطت  هللا  اهظفح  يتدـلاو  نأ  وهو  ينقلقيو : ينريحي  لاؤس  يدـل 

، نآلا هلعفأ  ام  اذهو  اهتعطأ ، نإ  يرمأ  نم  جرح  يف  انأو  ةدئاف ، الب  رمعلاو  تقولل  ًاعييضت  هيف  نأ  كيلع  ىفخي  خيشلا ال  ةليضف  اي  لمعلا  اذهو 
. هللا كقفو  يندشرأف  يرمأ  نم  جرح  يف  انأف  اهل ، ًاقاع  نوكأ  اهعم  جورخلاو  اهترايز  نم  تللق  نإو  يتقو ، عاضف 

؟.5- هيلع اذامف  كلذ ، يف  لهاج  وهو  تايجاحلا  ضعب  ىرتشاو  قوسلا  ىلإ  لزن  عادولا  فاوط  دعبو  ماعلا ، اذه  يف  جح  لجر 
؟.6- يلع اذامف  تملسو ، مامإلا  عم  تلمكأو  تعكر  مث  تربكف  عوكرلا  نم  مئاق  مامإلاو  دجسملا  ىلإ  تلخد 
كلذ7- لهف  ًالاير ، نيعـستو  ةئامب  لاير  يتئام  هتميق  رتفد  كيطعت  ًالثم : نيزنبلا ، رعـس  ضيفختب  اهنم  ءارـشلا  دنع  نيزنبلا  تاطحم  ضعب  موقت 

؟. زئاج
هذه8- ريوصت  زوجي  له  خيشلا : ةليـضف  اي  لاؤسلا  بالطلا ، ديفت  ةيبالط  ةطـشنأو  تارـضاحمو  تاودن  نم  ةفلتخم  تاطاشن  سرادملا  يف  ماقي 

؟. ةبلطلا اهنم  ديفتسي  ىتح  وأ  ةسردملل  اهظفحل  ويديفلاب  وأ  اريماكلاب  ةطشنألا 
؟.9- ماحزلا ةفخ  دعب  هب  يتأيو  ةكم  نم  بيرقو  ةدج  لهأ  نم  هنأ  مكحب  عادولا  فاوط  لجأ  نم  مكح  ام 

؟.10- فرصلا كلذ  ماسم  حتفل  يحصلا  فرصلا  ناكم  يف  حلملا  عضو  مكح  ام 
؟.11- ءيش يلع  لهف  تتامف ، اهتبرض  اهملأ  ةدش  نمف  ةضوعب  يدي  ىلع  تءاجف  ةمرحم  تنك  لوقت : ةلئاس 
اهتحص12- ىلع  اهفوخ  ببـسب  عاضرلاو  لمحلا  ببـسب  تاونـس  تس  اهنم  تاونـس ؛ رـشع  يلاوح  ناضمر  يف  ترطفأ  ةأرما  خيـشلا ! ةليـضف 

؟ ءيش اهيلع  مأ  يفكت  ةبوتلا  لهف  كلذ  دعب  تبات  مث  اهنينج ، ىلعو 
يف13- فرـصتي  نأ  هل  لهو  كتبيغ ؟. يف  هل  كلم  يه  يتلا  كتفرغ  ىلإ  لخدـي  نأ  هل  زوجي  لهف  هتيب ، يف  كنكـسأو  كناوخإ  دـحأ  كيلع  لضفت  اذإ 

؟. اهيلع علطي  نأ  ديرت  رارسأ ال  كانه  نوكي  هلعلف  كلذ  مكح  ام  كتطرشأ ، عمسي  وأ  كباتك  يف  أرقي  نأك  كجئاوح  ضعب 
؟.14- امهدحأل ًادجسم  ينبي  نأك  ًالثم : ةايحلا ، ديق  ىلع  امهو  رخآلا  نود  نيدلاولا  دحأل  عربتلا  زوجي  له 
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؟.15- يبتار نم  لقأ  هبتار  يذلا  ريقفلا  خألل  ةاكزلا  عفد  زوجي  له 
؟.16- رصعلاو رهظلا  نيب  عمجأ  نأ  يل  زوجي  لهف  مك  ( 115  ) ةزينع نع  دعبت  ةسردم  يف  سردم  انأ 
؟.) 17- ىلفسلا ديلا  نم  ريخ  ايلعلا  ديلا  ىوري ( : ام  ىنعم  ام 
يندفأ18- اذكهو ، بوتأو .. مدنأ  مث  ةيـصعملل  قاتـشأ  مث  بوتأ ، مث  ةيـصعم  يف  عقأ  يب  ذإ  ةدم  دعب  نكلو  دمحلا - هللو   - ةقداص ةـبوت  تبت  باش  انأ 

؟. ماعلا اذه  ةيادب  عم  لعفأ  اذام  ًاريخ  هللا  كازج 
؟.19- مأ ال نفكي  لهف  ًارخأتم ، الإ  هب  فرعي  ملو  مرحم ، وهو  تام  صخش 
؟.20- مارحإلا دنع  طرتشن  نأ  نسحتسي  له  ثراوكلاو  ثداوحلا  هذه  عم 
رجفلا21- ةالص  لبق  فاوطلا  انأدبو  مرحلا ، ىلإ  انبهذو  ليللا ، فصتنم  دعب  ةفلدزم  نم  ةلمحلا  تراس  دقو  ةأرما ، يعم  تناكو  ةلمح  يف  تججح 

؟. حيحص اذه  لهف 
يف22- ـالإ  ىنم  ىلإ  دـعي  ملو  راـهنلا  رخآ  ىلإ  هتيب  يف  يقبو  هتيحـضأ ، حـبذيل  ةدـج  يف  هتيب  ىلإ  رـشع  يداـحلا  موـيلا  يف  ىنم  نم  جرخ  جاـح 

؟. ءيش هيلع  لهو  مأ ال ؟. زئاج  اذه  هلمع  لهف  ءاسملا ،
؟.23- نآلا هيلع  اذامف  باتو ، رفغتسا  ركذت  املف  ًايسان ، نيدلا  نم  ءيشب  دحأ  أزهتسا  اذإ 
دقتنأ24- ام  ًاريثك  نكلو  نيحلاصلا ، ةمزالم  ىلع  صرحأو  ةيادهلا  ينمهلي  نأب  يبر  وعدأ  ام  ًاريثكو  فارحنالا ، نم  رثكأ  مازتلالا  ىلإ  ليمأ  باش  انأ 

رطخ امو  سفنلاب ؟. بجعلا  نم  اذـه  لهو  داقتنالا ؟. كلذـب  مثآ  انأ  لهف  كلذـب ، لوغـشم  يلابو  سلجملا  نم  موقأو  ريخلا ، لهأ  لاـمعأ  ضعب 
؟. سفنلاب بجعلا 

ةظفللا25- هذه  تقـصتلا  دقو  ةسينكلا  لهأ  اهلوقي  ةملكلا  هذه  نإو  لوقأ : سوقط ، اهنأكو  كثيدـح : ايانث  يف  تلق  هللا .. كظفح  خيـشلا  ةليـضف 
؟. كلذ ىلع  هيبنتلا  اوجرأ  نييحيسملا , دنع 

؟.26- اهتفص فرعأ  ينإف ال  ةرشع  ىدحإو  عستو  سمخب  رتولا  ةالص  ةفص  انل  نيبت  نأ  وجرأ  هللا ، كقفو  رتولا  تركذ  خيشلا ! ةليضف 
ميرشلا27- دوعس  خيشلا  ةءارقب  طيرشلا  ةمتت 

46a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.30  ) ( 552  )  ( 211  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. قراطلا ةروس  عم  تافقو 
-2. امهب مسقلا  لئالدو  ُبِقاثلا ))  ُمْجنلا  ُِقراطلا  اَم  َكاَْرَدأ  اََمو  ِِقراطلَاو  ِءاَمسلَاو  ىلاعت ((: هلوق  ىنعم 
-3 ((. ٌِظفاَح اَْهَيَلع  اَمل  ٍسَْفن  ُلك  ِْنإ  ىلاعت ((: هلوق  ىنعم 
-4 ....((. َِقلُخ مِم  ُناَْسِنإلا  ُِرْظَنْيَلف  ىلاعت ((: هلوق  ىنعم 
-5...... ((. ُِرئاَرسلا َىْلُبت  َْمَوي  ىلاعت ((: هلوق  ىنعم 
-6 ...... ((. ِْعدصلا ِتَاذ  ِضْرَْألَاو  ِعْجرلا *  ِتَاذ  ِءاَمسلَاو  ىلاعت ((: هلوق  ىنعم 
-7 ...... ((. ًاْدَيك َنُودِيَكي   ] ُْمهِنإ ىلاعت ((: هلوق  ىنعم 
-8 ((. ًاْدَيوُر ُْمْهِلهَْمأ  َنِيرِفَاْكلا  ِلهََمف  ىلاعت ((: هلوق  ىنعم 
ليختأ9- كلذـكو  يلع ، أرقي  نم  ىلإ  بهذأ  نأ  ًامئاد  دـيرأو  سملاب ، ضيرم  ينأ  ليختأ  ناطيـشلا  يل  سوسو  يتالـص  يف  تلخد  املك  باش  انأ 

؟. ينع كلذ  درطي  ركذ  نم  لهف  عقت ، نأ  ليحتسملا  نم  ءايشأ 
-10، لوبلا ضعب  جرخ  دق  هنأ  تدجول  كلذ  نع  تشتف  ولو  يركذ ، نم  ءيش  جورخب  سحأ  يلـصأ  مث  أضوتأو  لوبتأ  امدنع  ينأ  ثيح  رئاح ! صخش 

؟. لحلا امف 
-11: ) هيف يذلا  ثيدحلا  يف  لخدي  لهف  هقدصي ؛ مل  هنكل  هلعفف  ءيـش  لعفب  هرمأو  امهدحأ  ىلإ  بهذ  اذإ  لهو  رحاسلاو ؟. نهاكلا  نيب  قرفلا  ام 
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؟. اذه هلعفب  مثأي  لهو  ملسو )  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ىلع  لزنأ  امب  رفك  دقف  هقدصف  ًافارع  وأ  ًانهاك  ىتأ  نم 
ةوعد12- نإ  ثيدـحلا ( : يف  ءاج  دـقو  ًاصوصخ  هيلع  در  اهيف  نوكي  يتلا  بابـسألا  لعفي  هنأ  مأ  هملظ ، نم  ىلع  وعدـي  نأ  مولظملل  لضفألا  لـه 

؟. هملظ نم  ىلع  ءاعدلاب  هللا  ىلإ  ناسنإلا  أجلي  نأ  ىلإ  ةراشإ  اذه  يف  لهف  باجح )  هللا  نيبو  اهنيب  سيل  مولظملا 
نم13- عضرت  مل  ةـلفطلا  نأ  ًاملع  مايأ ، ةـثالث  براقي  ام  ربكألا  يقيقـش  عم  ةـلفط  عاضرإب  يتدـلاو  تماق  نأ  ةنـس  نيثالث  براقي  ام  لـبق  ثدـح 

ينإ ال لوقت : يهو  تاعـضر  ثالث  يلاوح  دحاولا  مويلا  يف  اهعـضرت  يتدلاو  تناكف  اهيدث ، يف  نبل  دجوي  الو  ةضيرم  تناك  اهتدلاو  نأل  اهتدـلاو 
ناك تقولا  كلذ  يف  هنأل  ةعاضرلا  هذهب  ربخ  هيدل  سيل  يدلاو  نأب  ملعلا  عم  ةعاضرلا ، اهمـساقي  ناك  يخأ  نأل  مأ ال ، عبـشت  ةلفطلا  له  ملعأ 

ةلفطلا هذه  خيـشلا - ةليـضف  اي   - لهف رمألا ، كلذ  نم  جعزني  ملف  ثدح  امب  يتدـلاو  هتربخأ  عجر  املو  رهـشأ ، ةـعبرأ  دـعب  الإ  تأي  ملو  ًارفاسم 
؟. يتدلاول تنبو  انل  تخأ 

46b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.15  ) ( 1057  )  ( 233  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- عضرت  مل  ةلفطلا  نأ  ًاملع  مايأ ، ةثالث  براقي  ام  ربكألا  يقيقـش  عم  ةلفط  عاضرإب  يتدلاو  تماق  نأ  ةنـس  نيثالث  براقي  ام  لبق  ثدح  ةمتت 
ينإ ال لوقت : يهو  تاعـضر  ثالث  يلاوح  دحاولا  مويلا  يف  اهعـضرت  يتدلاو  تناكف  اهيدث ، يف  نبل  دجوي  الو  ةضيرم  تناك  اهتدلاو  نأل  اهتدـلاو 

ناك تقولا  كلذ  يف  هنأل  ةعاضرلا  هذهب  ربخ  هيدل  سيل  يدلاو  نأب  ملعلا  عم  ةعاضرلا ، اهمـساقي  ناك  يخأ  نأل  مأ ال ، عبـشت  ةلفطلا  له  ملعأ 
ةلفطلا هذه  خيـشلا - ةليـضف  اي   - لهف رمألا ، كلذ  نم  جعزني  ملف  ثدح  امب  يتدـلاو  هتربخأ  عجر  املو  رهـشأ ، ةـعبرأ  دـعب  الإ  تأي  ملو  ًارفاسم 

؟. يتدلاول تنبو  انل  تخأ 
؟.2- كلذ مكح  امف  هل ، يعاد  مالكب ال  عئابلا  عم  مالكلا  يف  لسرتست  ءاسنلا  ضعب 
؟.3- ةدحاو نذأ  يف  طرق  نم  رثكأ  اهيف  لعجت  يكل  قرخ ، نم  رثكأ  بهذلا  عضو  لجأ  نم  نذألا  قرخ  مكح  ام 
ةاكزلا4- ةحلصمب  ةلثمم  ةموكحلا  نإ  لاقف : هنع ؟. ةاكزلاب  تمق  له  هتلأس : لوحلا  هيلع  لاح  املف  يراجت ، لحم  لمعل  صخش  ضارقإب  تمق 

ةحلصمل هعفدي  ام  نأ  مأ  لاملا  اذه  ةاكز  جرخأ  له  خيشلا : ةليضف  اي  لاؤسلا  تاونس ، ثالث  لك  يف  تالحملا  باحصأ  نم  ةاكزلا  ذخأت  عفدلاو 
؟. ًايفاك ربتعي  عفدلاو  ةاكزلا 

دق5- ينكلو  هنيد ، يف  ءيشب  همهتن  الو  يلـصي  جوزلا  اذهو  كلذك ، اهتلئاعو  سرخلا  نم  ةميلـس  يهو  سرخأ  لجر  نم  هتخأ  جوز  دق  بيرق  يل 
لهف يبضغ . نم  ديزيف  قح  ىلع  تنأ  لوقيف : يلإ  ناطيشلا  يتأيف  كلذ ، نم  ةميلس  ةلئاعلاو  ةءافكلا  نم  سيل  اذه  نإ  تلقو : كلذل  تبـضغ 

ةليضف نم  وجرأ  جاوزلا ، اذه  ببسب  تنعلو  تمتـش  امبرو  يبضغ  دادزي  موي  لك  انأ  ينكلو  لماح ، نآلا  ةجوزلا  نأ  ًاملع  ينيد ؟. ىلع  رثؤي  اذه 
؟. بضغو قارتحا  نم  يبلق  يف  ام  ةلازإو  يهيجوت  خيشلا 

؟.6- هتمذ هب  أربت  يذلا  امف  هنم ، دصق  ريغب  هدنع  صخش  هعدوأ  دق  لامب  هلام  طلتخا  نميف  هللا  مكقفو  مكلوق  ام 
؟.7- هلسغل يفكي  يذلا  ءاملا  رادقم  امو  هريهطتل ، ةقيرطلا  امف  داجسلا  ىلع  لفطلا  لاب  اذإ 
عم8- باش  ناك  مازتلالا ، دـعب  ساكتنالا  ةرهاظ  يهو : اـهراشتنا  لـبق  مكلبق  نم  اـهجالع  دون  نكل  ةريثك  نوكت  ـالأ  ىلاـعت  هللا  لأـسن  ةرهاـظ 

هلهأ عم  وأ  نيقباسلا  هئالمز  عم  ًءاوس  هلاح  تريغت  هللاب - ذايعلاو   - هنكلو ملعلا ، سورد  نم  ًائيش  رضحو  نآرقلا  نم  ًائيش  ظفح  امبرو  بابشلا 
؟. هلاحب ملعي  نم  بجاو  امو  هلاثمألو ؟. هل  كتحيصن  امف  هيح ، دجسم  يف  وأ 

؟.9- اهيف ةالصلاو  اهسبل  زوجي  له  ىقيسوملاو ؛ ماغنألا  ىلع  لدت  تاموسر  اهيلع  يتلا  ةشمقألا  سبل  مكح  ام 
-10، يضاملا عوبسألا  الإ  تاعكر  عبرأ  ةالصلا  اهيلع  بجي  هنأ  ملعت  ملو  لزنملا ، يف  نيتعكر  رهظلا  ةالص  ةعمجلا  موي  يلـصت  يمأ  نإ  لوقي : لجر 

؟. لبقتسملاو يضاملا  يف  اهمزلي  اذامف 
رخآ11- ًالخد  انل  نأ  ريغ  هلام ؟. نم  انبرشو  انلكأو  هلام  نم  انذخأ  مكح  امف  يوبر ، كنب  يف  لمعي  هل - هللا  رفغ   - يبأ نإ  خيشلا : ةليـضف  اي  يلاؤس 

يتخأ ىلع  سيل  هنأ  مأ  ةريبك ، ةـلئاع  اننأ  عم  ةريبكلا  يتخأ  نم  انتقفن  ذـخأنو  يبأ  ةـقفن  كرتن  لهف  لمعت ، يهف  ةريبكلا  يتخأ  قيرط  نم  وهو 
؟. يبأ نم  ةقفنلا  ذخأنف  انيلع  ةقفنلا 
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؟. 12- رصعلا ةالص  يف  تلخدف  رصعلا  ةالص  ترضحف  رهظلا  ةالص  تيسن  ًالثم : ةالصلا ، ءانثأ  يف  ةينلا  ليوحت  مكح  ام 
-13:)) لوقي هللاو  تيبلا  بحاصل  ةكولمم  نوكت  تويبلا  يف  يتاللا  تامدختسملا  نأ  ىري  سانلا  ضعب  لوقي : يلاؤس  ةباجإلا ، مكتليضف  نم  وجرأ 

؟. أطخ يلاؤس  يف  ناك  اذإ  يل  حامسلاو  ةباجإلا  وجرأف   (( ُْمُكناَْمَيأ َْتَكلَم  اَم  َوأ 
-14، يداليملا خـيراتلاب  نوخرؤي  ىراصنلاو  دوهيلاف  تباث ، ريغ  ءاروشاـع  موي  نإ  لوقي : نم  ساـنلا  نم  نأ  وهو  يلع  لكـشأ  رمأ  خيـشلا ! ةليـضف 

ةنـس لك  يف  ءاروشاع  ريخأت  نم  دـب  اذـه ال  مهلوقو  مهريكفت  ىلعف  مايأ ، ةرـشع  نيخيراتلا  نيب  ًاقرف  كانه  نأ  خيـشلا  ةليـضف  اـي  نوملعتو 
؟. نيلاحلا الك  يف  ليصفتلا  وجرن  مايأ .. ةرشع 

لـصحف15- تجرخف ، هعمـست  مل  يهو  تيبلا . نم  تجرخ  اذإ  قلاط  تنأ  يتدـلاول : يبأ  لاق  بابـسألا  نم  ببـسب  قـالط  يمأو  يبأ  نيب  لـصح 
؟. كددسو هللا  كقفو  مكتليضف  يأر  امف  ةثلاثلا ، يه  هذه  تناكو  قالطلا ،

؟.16- سانلا بولق  ققرن  فيكو  ىلاعت ؟. هللا  ىلإ  ةوعدلا  يف  ةحيحصلا  ةقيرطلا  يه  ام 
-17. ةلئسأ

47a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.33  ) ( 549  )  ( 247  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. هطورشو حاكنلا  ةيعورشم 
-2. حاكنلا عناوم  نم  روهملا  ءالغ 
-3. نهبتاور يف  ًاعمط  تانبلا  جيوزت  نع  عانتمالا  مكح 
-4. براقألا نم  نهجيوزتل  تانبلا  راكتحا 
-5. حاكنلا عناوم  نم  مئالولا  يف  فارسإلا 
-6. حاكنلا ىلع  ةبترتملا  ماكحألا  ضعب 
-7. هتجوزل لجرلا  ةرشاعم  يف  ماكحأ 
-8. ءاسنلا عم  لماعتلا  يف  ةماع  حئاصن 
ةأرملل9- مدقي  بهذ  يهو  ةكبشلا : اهنمو  ةأرملاو ، لجرلا  اهـسبلي  ةلبدلاب  ىمـسي  ام  اهنم  هدعبو ، جاوزلا  لبق  تاداعلا  ضعب  سانلا  ضعب  داتعا 

 " ةماعلا دنع  ىمـست  اهتنب  جوزل  اههجو  فشك  لباقم  لاملا  نم  ًاغلبم  ىطعت  ةجوزلا  مأ  ًاعبارو : جاوزلا ، ةـحيبص  مدـقي  بهذو  ةـبطخلا ، دـعب 
؟. زوجي يذلا ال  امو  اهنم  زئاجلا  امف  ةشاتفلا " 

47b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.17  ) ( 535  )  ( 189  ) 

 :- تايوتحملا  

مدقي1- بهذ  يهو  ةكبـشلا : اهنمو  ةأرملاو ، لجرلا  اهـسبلي  ةلبدلاب  ىمـسي  ام  اهنم  هدـعبو ، جاوزلا  لبق  تاداعلا  ضعب  سانلا  ضعب  داتعا  ةـمتت 
دنع ىمـست  اهتنب  جوزل  اههجو  فشك  لباقم  لاملا  نم  ًاغلبم  ىطعت  ةـجوزلا  مأ  ًاـعبارو : جاوزلا ، ةـحيبص  مدـقي  بهذو  ةـبطخلا ، دـعب  ةأرملل 

؟. زوجي يذلا ال  امو  اهنم  زئاجلا  امف  ةشاتفلا "  ةماعلا " 
عمو2- ندبلا ، نم  ًاريثك  رهظي  امم  كلذ  ريغو  فافشلاو  ريـصقلا  سبل  نم  ءاسنلا  نيب  تاركنملا  اهعم  رثكتو  تالافتحالا  رثكت  ةزاجإلا  مودق  عم 
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يف لصألا  نأو  طقف ، عئارذلا  دس  لجأ  نم  اوهن  امنإ  ءاملعلا  نإ  لوقتو : ءاسنلا ، نيب  ةسبلألا  هذه  زيجت  نم  تاوخألا  ضعب  نم  دـجن  اننإف  اذـه 
عم رمألا  اذه  حيـضوت  وجرن  طقف ، كلذ  الإ  ءاسنلا  مامأ  رتست  الف  هيلعو  ةـبكرلاو ، ةرـسلا  نيب  ام  ءاسنلا  نيب  ةأرملا  ةروع  نأو  لحلا ، سابللا 

؟. ةبكرلاو ةرسلا  نيب  ام  ءاسنلا  ةروع  نأ  حيحص  لهو  ةرخآلاو . ايندلا  يف  ءازجلا  ريخ  مكيزجي  نأو  رجألا  مكمرحي  الأ  هللا  لأسن  ةلدألا ،
عطاقت3- لصحي  دق  هنأ  عم  ةيعرـش ، ريغ  ججحب  هتانب  جاوز  نم  ًاعنامو  ًاتنعتم  بألا  ناك  اذإ  يـضاقلا  دنع  بألا  ةيالو  عفرب  اولخدـتي  نأ  ةوخإلل  له 

فورظ اندنع  نوكي  دقو  اندشرأ  عطاقت ، نم  كلذ  دعب  لصحي  امو  بألا  اذـه  طلـست  رانو  انتاوخأل ، جاوزلا  بح  ران  نيران : نيب  نحنف  لكاشمو ؛
؟. ةمكحملا ىلإ  ةلكشملا  هذه  عفر  عيطتسن  ىرخأ ال 

دحأ4- نهل  مدقتي  مل  نكلو  جاوزلا ، ندري  تاريثك  تايتف  كانه  نأ  يهو  ةلكـشملا : هذه  لح  وه  ام  ةنجلا ، يف  كتجرد  هللا  عفر  خيـشلا ! ةليـضف 
؟. روهملا ءالغ  ببسب  جاوز  نودب  مهتانب  ءاقب  لاجرلا  هيلإ  اكش  دجاسملا  ءابطخ  ضعبو  روهملا ، ءالغ  ببسب  بابشلا  نم 

؟.5- هتجوز ىلع  جوزلا  لوخد  دنع  ملسو  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نع  تدرو  يتلا  ةنسلا  يه  ام 
-6، ةناكم اذ  سيل  هنأ  وأ  هدلب ، نم  سيل  هنأل  ًالجر  لجرلا  عنمي  دق  هنأ  ثيح  مهماهفأ ، يف  فلتخي  سانلا  دـنع  ءفكلا  نإف  ةءافكلا ، حيـضوت  وجرأ 

؟. ًالام لقأ  وأ 
قلحب7- مهقاحلإو  مهظفح  يف  ءابآلا  رود  ام  تانبلاو  ءانبألا  ثبعو ، مون  اهنأو  ةزاجإلا  موهفم  رومـألا : هذـه  يف  كتحيـصن  اـم  ةزاـجإلا  ةبـسانمب 

؟. ليصحتلاو نوتملا  ظفحو  ملعلا  ةبلط  رهسلاو ، سانلا  ةيفيصلا ، زكارملاو  ةعامجلا 
دحأ8- مدقتف  مامإلا ، اوعمـسي  ملف  ءابرهكلا  تعطقنا  ىلوألا  ةـعكرلا  مامإلا  مهب  ىلـص  املف  دجـسملا ، ةولخ  يف  سانأ  ىلـص  ةـعمجلا  موي  يف 

؟. كلذ يف  مكحلا  امف  مهب  ةالصلا  لمكأف  نيلصملا 
ءانثأ9- يف  مرحلا  جراخ  ةثالث  انم  جرخف  بابـشلا  انناوخإ  ضعب  فاوطلا  ءانثأ  يف  اندجو  مودقلا  فاوط  انفط  املف  ةكم ،  ىلإ  انبهذ  بابـش  نحن 

؟. نآلا مهيلع  اذامو  مهلمع ؟. مكح  امف  مهفاوط ، اولمكأو  اوعجر  مث  فاوطلا ، لامكإ  لبق  مهنم  ضارغأ  ذخأل  فاوطلا 
كرتي10- راصف  اـمهنيب )  اـمل  ةراـفك  ةـعمجلا  ىلإ  ةـعمجلا  ملـسو ( : هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  لوق  نم  مهف  نمل  ةحيـصنلا  هيجوت  وجرأ 

؟. نيدفاولا انناوخإ  ضعب  ًاصوصخو  كلذ ، رفكت  ةيناثلا  ةعمجلل  هتالص  نأب  ًاعمط  اهب  نواهتي  وأ  تاولصلا  ضعب  كرتي  امبرلو  ةعامجلا ،
يراقعلا11- كنبلل  اهمدقي  نأ  نم  نكمتيل  ضرأ  ةعطق  اذه  هنبا  بهي  نأ  دـيريو  ةنـس ، ةرـشع  ينامث  هئانبأ  ربكأ  غلب  دـقو  تانبو ، ءانبأ  هدـنع  لجر 

ضوعيـسو ةـعطق ، نسلا  اذـه  غلبي  نبا  لكل  بهي  نأ  لجرلا  اذـه  ةـين  يفو  تقول ، جاتحي  طسقلا  قاقحتـسا  نأل  ًارظن  تقولا  بسكل  كلذو 
؟- مكيف هللا  كراب   - هل مكهيجوت  امف  كلذ ، نع  ثانإلا 

؟.12- كلذ مكح  امف  اهريغو ، ةيسنرفلاك  ةيبنجأ  وأ  ةليخد  تاصق  راغصلا  مهدالوأ  روعش  صق  ىلإ  رومألا  ءايلوأ  ضعب  ءوجل  ةريخألا  ةنوآلا  يف  رثك 
؟.13- اهيف سرديس  اذامو  أدبتس ؟. ىتمو  ةزاجإلا ، هذه  يف  ةيئاسملاو  ةيحابصلا  مكسورد  نع  انومتثدح  اله  خيشلا  ةليضف 
-14. ةلئسأ

48a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.54  ) ( 537  )  ( 192  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. مالسلا يف  ثحابم 
-2. ءاسنلا ىلع  مالسلاو  مالسلاب ..  ءادتبالا  لوألا : ثحبملا 
-3. ةراشإلا وأ  ناسللاب  مالسلا  يناثلا : ثحبملا 
-4. رفاكلا ىلع  مالسلا  ثلاثلا : ثحبملا 
-5. باتكب كيلع  مالسلا  درو  ول  عبارلا : ثحبملا 
-6. هلثم وأ  هنم  نسحأب  مالسلا  سماخلا : ثحبملا 
ىلع7- مالـسلا  ىلع  رـصتقي  وأ  كيلع ، ملـسي  الو  كيذاحي  بابـشو ، ملع  بالط  نم  نيحلاصلا  ضعب  نم  عقي  ءافجلا  نأ  ةريخألا  ةنوآلا  يف  ظحلن 
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نم ًانئاك  هيلع  اوملسيو  الإ  دحأ  ىلع  اورمي  الف  سانلل  ةودق  اونوكي  ىتح  بابـشلا  نم  كمامأ  نمل  ةصاخو  ةحيـصن ، نم  لهف  طقف ، فرعي  نم 
؟. ناك

اذإ8- مكيلع  مالسلا  نولوقيف : نوملـسي  ًاريخ - هللا  مهازج   - انناوخإ نم  ًاريثك  ىرن  اننإف  ةالـصلا  دعب  دجـسملا  نم  جورخلا  لبق  مالـسلا  درو  له 
مايقلا دنع  درو  يذلا  ماعلا  ثيدحلا  يف  لخدي  لهو  لصأ ؟. اذهل  لهف  ريخلا ، ىلع  مهصرح  نم  كلذو  دجسملا ، نم  اوجرخيل  فصلا  نم  اوماق 

؟. سلجملا نم 
؟.9- ةلفان وأ  ةضيرف  تناك  ءاوس  ةالصلا  نم  ءاهتنالا  دعب  ةحفاصملاو  مالسلا  مالسلا ؛ ءاشفإ  نم  له 

وأ10- ملعلاو  ريخلاب  اوفرع  نمم  ءاوس  اننيب  حـلاص  لجر  دـجوي  ـال  هنأ  مزجت  داـكتل  ىتح  نيرـضاحلا ، ريغ  نم  ريغلل  ضرعتلا  سلاـجملا  يف  رثك 
؟. هللا كظفح  ينحصنت  اذامبف  محرلا ، ةلص  يف  تناك  ولو  ىتح  ةطلخلاو  سلاجملا  هركأ  تدك  ىتح  قسفلاب ، اوفرع  نمم 

؟.11- مالسإلا نع  دعبلاو  ءاضغبلل  كلذ  يدؤي  دق  هيلع  مالسلا  تكرت  ول  ينأ  ثيح  رفاك ؛ مأ  ملسم  وه  له  ملعت  نم ال  ىلع  مالسلا  مكح  ام 

48b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.44  ) ( 560  )  ( 226  ) 

 :- تايوتحملا  

؟.1- مالسإلا نع  دعبلاو  ءاضغبلل  كلذ  يدؤي  دق  هيلع  مالسلا  تكرت  ول  ينأ  ثيح  رفاك ؛ مأ  ملسم  وه  له  ملعت  نم ال  ىلع  مالسلا  مكح  ام  ةمتت 
كلذ2- تكرت  دـقو  لالح  لمع  يف  لمعأ  نآلا  ينأ  ًاملع  ًاحوصن  ةـبوت  بوتأ  فيكف  ًالام ، كلذ  ىلع  تيـضاقتو  ةـيوبرلا  كونبلا  دـحأ  يف  تلغتـشا 

؟. مرحملا لمعلا 
اذام3- مأ  اوملـسيو ، اوسلجيو  نيتعكر  اولـصي  نأ  مهل  زوجي  لهف  برغملا ، اولـص  دقو  نورفاسم  مهو  برغملا  يلـصي  مامإ  عم  ةعامج  لخد  اذإ 

؟. نولعفي
فلأ4- غلبمب  اهعاب  مث  ةنـس ، ةدـم  اهفرعف  نأـضلا  نم  سوءر  ةـعبرأ  ددـع  ىعرملا  يف  هل  عباـتلا  منغلا  عيطق  عم  ماـيألا  دـحأ  يف  يدـلاو  دـجو 

؟. هيف قح  هل  له  غلبملا  اذهب  نآلا  لمعي  اذامف  لاير ، ةئامعبرأو 
اذه ال5- لوقيو : ةبجحتم  يهو  اهـسأر  لبق  امبرو  لقأ ، وأ  نيعبـسلا  نس  تغلب  دق  يتلا  نسلا  يف  ةريبكلا  هناريج  مأ  ىلع  ملـسي  سانلا  ضعب 

؟. زئاج اذه  هلمع  لهف  ىهتشت ، يتلا ال  ةأرملا  هذهل  مارتحالا  نم  هنأل  هب  سأب 
ةريثك6- ًاطورـش  يلع  اوطرـش  دق  ةجوزلا  لهأ  نأ  وهو  ةئجافمب  تئجوف  حاكنلا  دقع  دنعو  ءيـش ، لك  ىلع  انقفتاو  ةأرما  تبطخ  دق  باش  انأ 

؟. لعفأ اذامف  اهنم ، ربخ  يدنع  نكي  مل 
نأب7- ًاـملع  تاقيدـصلاو ؟. تاـبيرقلا  نم  جاوزلا  رـضحي  مل  نم  اـهاري  يكل  ىركذـلل  نوكت  نأ  لـجأ  نم  جاوزلا  يف  سورعلا  ريوصت  مكح  اـم 

؟. سيرعلا نود  سورعلل  طقف  ةروصلا 
ةفداه8- موسرلا  هذه  نأ  عم  ةكرحتم ، موسر  اهيف  دجوي  ناك  اذإ  ويديفلا  مالفأ  ءارش  مكح  يل  نيبت  نأ  وجرأو  هللا ، يف  كبحأ  ينإ  خيشلا : ةليضف 

؟. مأ ال ةكرحتملاو  ةقيقحلا  روصلا  نيب  مكحلا  فلتخي  لهف  لافطألل ، ةعفانو 
يدالوأل9- هديرأ  انأو  سانلا ، نم  ريثك  هلخدأو  ةيمالسإ ، تايحرسمو  ةكرحتم  ًاروص  ضرعي  وهو  يمالسإلا ، ويديفلاب  ىمسي  ام  ءاسنلا  نيب  رـشتنا 

؟. كلذ مكح  امف  تيبلا ، ىلإ  زاهجلا  لوخد  ضفري  يجوزو 
؟.10- ةدابعلا ءاعدو  ةلأسملا  ءاعد  نيب  قرفلا  يل  نيبت  نأ  وجرأ 
-11، ةجوزلل ةروص  نوبلطي  تازاوجلا  نأ  مولعملا  نمو  يعم ، يتجوز  ذخآ  نأ  ديرأو  ةحايـسلا ، ضرغل  ةيمالـسإ  ةلود  ىلإ  بهذأ  نأ  دـيرأ  باش  انأ 

؟. كلذ يل  زوجي  لهف 
نأ12- ةجوزلا  تدارأف  رمعلا ، نم  ةعـساتلا  غلبي  يذلا  هنباو  هتجوز  هعمو  جراخلا  يف  لمعي  لجر  كانهف  ًاغلاب ، نوكي  نأ  مرحملا  يف  طرتشي  له 

؟. كلذ هل  لهف  ةـكلمملا ،  راطم  يف  اهلابقتـسال  اهلهأ  ىلع  لصتاو  نبالا ، اذـه  عم  ةرئاطلا  قيرط  نع  اهجوز  اهلـسرأف  اهيخأل ، ًاجاوز  رـضحت 
؟. ةيمرحملا يف  يبصلا  اذه  يفكي  لهو 
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ةجاح13- ءاضقل  ةمكحملا  ىلإ  تبهذ  وأ  هباصأ  دق  ثداح  ببـسب  ىفـشتسملا  يف  يذلا  ريغـصلا  اهنبا  ةرايزل  دادحلا  تقو  يف  ةأرملا  تجرخ  اذإ 
؟. دادحلا نم  مايألا  هذه  بسحت  لهف  اهدالوأل ، وأ  اهل 

ةالـص14- ةداعإ  يف  جرح  نم  لهو  رخآلاب ؟. يلـصي  نأب  قحألا  امهيأف  هيلع ، قدـصتي  نأ  دـيري  لجر  ماقف  برغملا  ةالـص  هتتاف  دـق  لجر  لـخد  اذإ 
؟. راهنلا رتو  يهو  برغملا 

؟.15- مرحي لهف  ءاسنلا  ةحفاصم  دالبلا  ضعب  يف  دجوي 

49a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.58  ) ( 549  )  ( 218  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. يساردلا ماعلا  ةيادب  لبق  حئاصن 
-2. ءانبألاب مامتهالل  ءابآلل  حئاصن 
-3. مهميلعت يف  هللا  ىوقتب  نيسردملل  حئاصن 
هريغ4- بلط  نم  لضفأ  يعرشلا  ملعلا  بلط  نأ  يف  مكتليضف : ىوتف  انأرقو  انعمس  دقو  ةعماجلا ، باب  ةبتع  ىلع  بابشلا  نم  ةعومجم  نحن 

بلط نيملسملا  ءانبأ  نم  ريثك  نسحتسيس  هنأ  ينعي  اذهو  هريغ ، نم  رثكأ  رجألا  هل  لصحي  يذلا  وه  يعرـشلا  ملعلا  بحاص  نأو  مولعلا ، نم 
ىتش يف  نيملسملا  ىلع  مهمدقتو  ةايحلا  مامزل  رافكلا  كالتما  يـضتقي  امم  ةعيبطلا ، ملع  ةساردك  مولعلا  نم  هريغ  كرتو  يعرـشلا  ملعلا 

قحتسن لهف  مالـسإلا  ةمدخ  ةينب  ةعيبطلا  ملع  ةساردل  انهجوت  اذإ  له  خيـشلا : ةليـضف  اي  انلاؤسف  انرمأ ، نم  ةريح  يف  انلعج  اذهو  تالاجملا ،
؟. يعرشلا ملعلا  بحاصك  دابعلا  عفنو  ةرخآلا  يف  رجألا 

سانلا5- ضعب  نأ  دجنف  تاجرد  سمخ  ًالثم -  - حجني ىتح  هيلع  ىقبيف  بالطلا  نم  بلاط  ةقرو  سردملا  ححـصي  ًانايحأو  ةسردم ، يف  سردم  انأ 
مكتليضف يأر  امف  هقح ، الإ  بلاطلل  يطعي  الأ  سردملا  ىلع  لوقي : مهـضعبو  حجني ، ىتح  تاجردلا  يف  هديزي  نأ  سردملا  ىلع  بجي  لوقي :

؟. هللا مكظفح 
؟.6- ةبيغلا نم  ربتعي  اذه  لهف  بسلاو ، مذلاب  تايصخشلا  ضعب  نع  ملكتأ  ًانايحأو  خيراتلا ، ةدام  سردأ  انأ 
؟.7- ايندلا هملعب  دارأ  نم  يف  ًالخاد  نوكي  لهف  قزرلاو ، ةشيعملا  بلط  ةيعرشلا  داوملا  سردم  دصق  اذإ 
؟.8- يدلاو اهيف  يتلا  ةقطنملا  يف  سردم  يخأو  يل ، هتجاح  ببسب  دهاعملل  يباهذ  ضفر  يدلاو  نأ  ًاملع  ملعلا  بلط  مكح  ام 
ىلإ9- يدؤي  دق  كلذ  ناك  اذإ  ميركلا  نآرقلا  ةصح  يف  فحصملا  سم  لبق  ةراهطلاب  مهمزلي  نأ  راغـصلا  بالطلل  نآرقلا  سردم  ىلع  بجي  له 

؟. ةصحلا تقو  نم  ءزج  عايض 
عم10- نكل  بالطلا  هباهيف  هريغو ، برضلاو  ةدشلا  يف  ةبيهلا  نأ  مهفي  نيسردملا  ضعب  نكلو  يبرملا ، ةبيه  هللا  كقفو  تركذ  خيـشلا : ةليـضف 

؟. مكهيجوت امو  مكتليضف  يأر  امف  هل ، مههرك  ببسب  ًاملع  هنع  نوذخأي  الف  هل  ةهاركلا 

49b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.56  ) ( 564  )  ( 230  ) 

 :- تايوتحملا  

نكل1- بالطلا  هباهيف  هريغو ، برضلاو  ةدشلا  يف  ةبيهلا  نأ  مهفي  نيسردملا  ضعب  نكلو  يبرملا ، ةبيه  هللا  كقفو  تركذ  خيشلا : ةليضف  ةمتت 
؟. مكهيجوت امو  مكتليضف  يأر  امف  هل ، مههرك  ببسب  ًاملع  هنع  نوذخأي  الف  هل  ةهاركلا  عم 

خيراوتب2- نيعم  بيترت  ىلع  انقفتاو  لاير ، فالآ  ةسمخ  نم  ةـينواعت  ةـيعمج  لمع  ىلع  انقفتا  ةدـحاو  ةـسردم  يف  نيملعملا  نم  ةـعومجم  نحن 
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نود مالتسالا  يف  هرود  لولح  دنع  هئالمزل  هعفد  ام  ذخأيس  انم  درف  لك  نأ  ملعلا  عم  غلبملا ، اذه  ملتسيس  ىتم  انم  دحاو  لكل  بوتكمو  ةنيعم ،
ال هلوقب : كلذ  ًاللعم  تايعمجلا  نم  ةقيرطلا  هذه  زاوج  مدـعب  يـضقت  ىوتف  مكل  لقنو  نيرـضاحلا  ضعب  انيلع  ضرتعا  نكلو  ناصقن ، وأ  ةدايز 

مكنم دحاو  لكو  ماقرألاب  مكنيب  ةعرق  اوعـض  لب  انبحاص - لوقي  امك   - ابر حـير  كلذ  يف  نأل  غلبملا  مالتـسا  يف  كرود  خـيرات  ددـحت  وأ  طرتشت 
ةحـص امو  ةقيرطلا  هذه  مكح  ام  خيـشلا : ةليـضف  اي  لاؤسلا  ًالالحو ، ًةحابم  نوكت  كلذبو  دوجوملا  مقرلا  بسح  هبيترت  نوكيو  ةـقرو  بحـسي 

؟. ةاكزلا ةحيحص  تناك  اذإ  اهيف  بجت  لهو  ىوتفلا ؟
كنبلا3- يف  ليمعلل  صاخلا  باسحلا  نم  بولطملا  غلبملا  بحس  اهقيرط  نع  متي  يتلاو  يروفلا  بحسلا  ةقاطب  لامعتسا  مايألا  هذه  يف  رثك 

بهذلا ءارشل  اهلامعتسا  زوجي  له  خيشلا : ةليضف  اي  لاؤسلاف  بهذلا ، ءارـش  لباقم  بحـسلا  ةيلمع  انيلع  لكـشأ  دقو  يراجت ، لحم  يأ  نم 
؟. ءاسنلا عم  ًاصوصخ  رطاخملا  نم  نوملعت  امل  قاوسألا  يف  دوقنلا  لمح  نم  دحلا  اهلامعتسا  نم  دصقلا  نأ  ًاملع  ةهبش ، كلذ  يف  نأ  مأ 

يف4- ءاقبلا  انتين  يف  نأل  كلذو  مرحن  ملو  تاقيملا  انزواجت  مث  ةـنيدملاب  مث  ميـصقلاب  انررمف  ةرمعلا ، يدؤن  نأ  اـنتين  يفو  مامدـلا  نم  اـنجرخ 
مكح امف  ةرمعلا ، انيدأو  ةكم  ىلإ  انلزنو  ليـسلا  نم  انمرحأو  انبهذف  ليـسلا ،  وهو  تاقيملا  ىلإ  بهذن  اهدعب  مث  مايأ ، ةسمخ  ةدـمل  فئاطلا 

؟. مارحإ نود  تاقيملا  زواجت  زوجي  هنأ ال  لهجن  انك  كلذ  موي  اننأ  ًاملع  مأ ال  ةيدف  انيلع  له  اذه ، انلعف 
لهف5- يعم ، يلهأ  بحطـصأ  نأ  نكمي  الو  جوزتم  ينأ  ًاملع  يـسفن ؟. نصحأ  فيكف  ةيميداكألا  ةـساردلا  لجأ  نم  رافكلا  دالب  ىلإ  رفـسلا  دـيرأ 

؟. لاحلا هذه  يف  ةيرذلا  لبقتسم  نوكيس  اذام  مث  ةساردلا ؟. ةرتف  يهتنت  ىتح  قالطلا  ةينب  جاوزلا  زوجي 
تقو6- لوخد  نع  ينلأس  رجفلا  ةالـص  ليبق  ديدحتلابو  ةريخألا  هلحارم  ىلإ  ضرملا  لوصو  دنعو  دبكلا ، فيلتب  تاونـس  ةدع  ذنم  ضيرم  يدلاو 

ثيح رصعلا  ةالص  دعب  هللا  هافوت  ىتح  ةبوبيغ  يف  لخد  كلذ  دعب  مث  ىلص ، ةعكر  مك  ملعأ  الو  ىلصو ، مميتف  هتغلبأ  اهتقو  لوخد  دعبو  ةالـصلا ،
؟. هنع رصعلاو  رهظلا  ةالص  يضقن  له  ًاريخ : هللا  كازج  يندفأ  روكذملا ، ببسلل  رصعلاو  رهظلا  لصي  مل 

تاودألا7- رايتخا  يف  نفرـسي  يتاللا  ءاسنلا  كئلوأ  ةـصاخو  انوهجوتو  انل  اونيبت  نأ  مكتليـضف  نم  بحأف  ةيـسردملا  تاودألا  ءارـش  نع  متملكت 
امو رمألا ، اذه  يف  مكتليضف  نم  ةملك  هيجوت  وجرأ  ةرخافملا ، باب  نم  نيرشعب  هيرتشتف  ةرشعب  هتميق  ام  دجت  امبر  مهضعب  دجتف  ةيسردملا ،

؟. فارسإلا طباض  وه 
؟.8- ةسردملل اهلعجيف  حرشلا  ءانثأ  لصفلا  يف  اهب  نوثبعي  ةنيمث  نوكت  دق  ءايشأ  بالطلا  ضعب  نم  ذخأي  نأ  سردملل  زوجي  له 
وأ9- نهدـحول ، قئاسلا  عم  نهباهذ  وأ  مراحم ، نودـب  نهدـحول  قاوسألا  يف  مهيوذو  مهيلهأ  كرت  رومـألا  ءاـيلوأ  ضعب  نم  ناـمزلا  اذـه  يف  رثك 

هذهب كهيجوت  امف  نهدحول ، قوستلا  نم  نهغارف  دعب  ةـليوط  تاقوأل  نهئايلوأل  نهـضعب  راظتنا  ظحاليو  مراحم ، نودـب  ةـسردملا  ىلإ  نهباهذ 
؟. ىلاعت هللا  كقفو  ةبسانملا 

اهدنع10- فاقوألا  نإ  لوقيو : همساب  دجسملا  لاز  امو  تاونس ، سمخ  لبق  ريرسلا  ىلع  ًادعقم  حبصأف  ةرايس  ثداحل  ضرعت  بتار  دجسم  مامإ 
كتحيصن امف  طرشب ، نيمداقلا  دحأ  هنع  بانأ  دقو  ةقطنملا ، جراخ  لمعي  نبالا  نأل  طقف  هتزاجإ  يف  هئانبأ  دحأ  هنع  يلـصي  دقو  هلاح . نم  ربخ 

؟. ًاريخ هللا  كازج  مامإلا  اذهل 
؟.11- هللا كقفو  كهيجوت  امف  ًانايحأ ، بيلصلا  اهيف  رهظي  تاقباسم  اهيف  رتويبمكلا  ىلع  باعلأ  ترهظ 
دهـشتلا12- دعب  مامإلا  عفري  وأ  ةحتافلل ، مومأملا  مامتإ  لبق  مامإلا  عكري  ثيحب  ًافيفخت  ةالـصلا  نوففخي  نيذلا  دجاسملا  ةـمئأ  ضعبب  ًارخؤم  انيلتبا 

نيمومأملاو مامإلل  ةبسنلاب  مكحلا  امف  ةفورعملا ، عبرألا  نم  ةذاعتـسالا  مومأملا  يدؤي  نأ  لبق  ملـسي  امبرو  كلذل ، مومأملا  مامتإ  لبق  لوألا 
؟. ًاريخ هللا  كازج 

؟.13- شغلا نم  اذه  ربتعي  لهف  اهبلطأ ، مل  نكلو  ةباجإ  ينتءاج  رابتخالا  ءانثأ  يفو  ام  ةدام  انربتخا  امدنعو  ةيوناثلا ، ةلحرملا  يف  بلاط  انأ 
ىلإ14- لاملا  اذه  ىقبيس  هنأ  اذه : ىنعمو  لاملا ، اذه  ةاكز  جرخأ  ةنـس  لك  يفو  اهؤرب ، ىجري  الو  اهلقع  تدقف  دق  ةأرمال  لاملا  نم  غلبم  يدنع 

؟. لمعأ اذامف  ةاكزلا ، دح  نود  ام 
اهيأ15- يفو  ددعلا ؟. اذه  يف  اهرصح  اذاملف  ةرشع ، مالـسإلا  ضقاون  نأ  ىلاعت  هللا  همحر  باهولا  دبع  نب  دمحم  مالـسإلا  خيـش  نع  رهتـشا  امم 

؟. ةالصلا كرات  لخدي 
مكح16- امف  ًادالوأ ، يدـل  نأ  ملعلا  عم  رهملا ، عفدـل  يهو  ًافلأ ، نيـسمخو  ةـئام  اهدرأ  نأ  ىلع  لاير  فلأ  ةـئام  تندتـسا  دـقلو  جوزتم ، باش  انأ 

؟. هلعفأ نأ  يلع  بجي  يذلا  امو  يجاوز ؟.
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

50a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( 590  )  ( 247  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. اهتيفيكو اهمكحو  اهبابسأ  فوسكلا ..  ةالص 
-2. فوسكلا بابسأ 
-3. فوسكلا ةالص  مكح 
-4. فوسكلا ةالص  ةيفيك 
-5. فوسكلا ةالص  يف  لئاسم 
-6. لمعلاو ملعلا  يف  ةودقلا 
-7. ملعتلا ىلع  ربصلا  دئاوف 
-8. هاوقتو هللا  ةبقارم 
؟.9- ليوطتلا نم  دب  مأ ال  هفلخ  نم  يعاري  نأ  هب  نسحي  لهف  فوسكلا ، ةالص  ليطي  انمامإو  نسلا ، يف  رابك  لاجر  نحن 

ةءارق10- متررك  ًايناث : هللا . الإ  هلإ  ال  ربكأ ، هللا  ربكأ ، هللا  متلق : ةالـصلا ، لـبق  ريبكتلا  يلي : اـم  مكنم  عمـس  مكتليـضف  عم  فوسكلل  انتالـص  يف 
؟. هللا كقفو  عورشم  رمأ  اذه  لهف  ةالصلا ، يف  تايآلا  ضعب 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  121ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

راوزلا 1لجس 
ةيمقرلا 1ةبتكملا 

ًايلاح 131نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
131

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
1

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
418
ثيدحلا لهأ  جمانرب 

1
راوزلا لجس 
0
ةيمقرلا ةبتكملا 
0

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

؟.11- نيملسملا ةعامج  عم  مأ  تويبلا  يف  ءاسنلا  ةالص  لضفأ : امهيأ 
ضعب12- دـجوي  راـفكلا  دـالب  يفف  ساـنلا ، نع  باذـعلا  هللا  عفريل  ماـقت  هللا  باذـع  نم  فوـخ  ةالـص  فوـسكلا  ةالـص  نأ  هللا : كـظفح  تركذ 

؟. اهولصي نأ  نيملسملا  ءالؤه  ىلع  بجي  مهدنع  تلصح  اذإ  لهف  نيملسملا ،
هيلع13- هللا  ىلص  ىفطصملا  ةنس  قيبطت  لواحأو  دمحلا -  هللو  ةبتارلا -  ننسلاو  تاولصلا  ىلع  ةظفاحم  انأف  ءيشلا ، ضعب  ةميقتسم  ةاتف  انأ 

دعولا تايآو  رانلاب  ديعولا  تايآ  ضعب  عامس  دنع  يبلق  رسكني  ام  ًابلاغو  ليللا ، موقأ  نايحألا  ضعب  يفو  نايحألا ، ضعب  يف  ملـسو  هلآ  ىلعو 
يتاللا تايتفلا  نم  تسلو  يـصاعملا ، لهأ  ضغبلا  دشأ  ضغبأو  ةعاطلاو  نيدلا  لهأ  بحأل  ينإ  هللاوو  ءاكبلاب ، شهجأو  يكبأ  ينارتو  ةـنجلاب ،
ضعب يف  بيرغ  روعـش  ينباتني  يننأ  يه  يتلكـشمو : هلك ، اذه  نم  تسلف  تالجملاو ، فحـصلا  ةءارقب  وأ  زافلتلا  ةدهاشمب  نهتاقوأ  نعيـضي 

يل سوسوي  ناطيشلا  ىرتف  يردص ، ىلع  طغضي  ام  ًائيش  نأو  ًادج ، قيضي  يردص  نأب  سحأف  نآرقلا ، أرقأ  وأ  يلـصأ  امدنع  ةصاخو  تاقوألا 
يب ناطيشلا  لازي  نكلو ال  كلذ ، نم  رثكأو  ميجرلا  ناطيشلا  نم  ذيعتسأو  موقأف  نيدلا ، صخت  ةريثك  تاراسفتساو  ةلئـسأو  ةدع  سواسوب 
نأ فوخلا  دشأ  ةـفئاخ  انأ  خيـشلا : ةليـضف  اي  نآلاو  اهددـصب ، انأ  يتلا  ةدابعلا  كرت  ىلإ  نايحألا  ضعب  ينوعدـي  امم  هنم  صلختلا  عيطتـسأ  الو 

؟. هنم صالخلا  ىلإ  ليبسلا  امف  يتديقعو ، ينيد  عزعزيو  ينم  ناطيشلا  نكمتي 

50b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.37  ) ( 589  )  ( 255  ) 

 :- تايوتحملا  

هيلع1- هللا  ىلص  ىفطصملا  ةنس  قيبطت  لواحأو  دمحلا -  هللو  ةبتارلا -  ننـسلاو  تاولـصلا  ىلع  ةظفاحم  انأف  ءيـشلا ، ضعب  ةميقتـسم  ةاتف 
دعولا تايآو  رانلاب  ديعولا  تايآ  ضعب  عامس  دنع  يبلق  رسكني  ام  ًابلاغو  ليللا ، موقأ  نايحألا  ضعب  يفو  نايحألا ، ضعب  يف  ملـسو  هلآ  ىلعو 
يتاللا تايتفلا  نم  تسلو  يـصاعملا ، لهأ  ضغبلا  دشأ  ضغبأو  ةعاطلاو  نيدلا  لهأ  بحأل  ينإ  هللاوو  ءاكبلاب ، شهجأو  يكبأ  ينارتو  ةـنجلاب ،
ضعب يف  بيرغ  روعـش  ينباتني  يننأ  يه  يتلكـشمو : هلك ، اذه  نم  تسلف  تالجملاو ، فحـصلا  ةءارقب  وأ  زافلتلا  ةدهاشمب  نهتاقوأ  نعيـضي 

يل سوسوي  ناطيشلا  ىرتف  يردص ، ىلع  طغضي  ام  ًائيش  نأو  ًادج ، قيضي  يردص  نأب  سحأف  نآرقلا ، أرقأ  وأ  يلـصأ  امدنع  ةصاخو  تاقوألا 
يب ناطيشلا  لازي  نكلو ال  كلذ ، نم  رثكأو  ميجرلا  ناطيشلا  نم  ذيعتسأو  موقأف  نيدلا ، صخت  ةريثك  تاراسفتساو  ةلئـسأو  ةدع  سواسوب 
نأ فوخلا  دشأ  ةـفئاخ  انأ  خيـشلا : ةليـضف  اي  نآلاو  اهددـصب ، انأ  يتلا  ةدابعلا  كرت  ىلإ  نايحألا  ضعب  ينوعدـي  امم  هنم  صلختلا  عيطتـسأ  الو 

؟. هنم صالخلا  ىلإ  ليبسلا  امف  يتديقعو ، ينيد  عزعزيو  ينم  ناطيشلا  نكمتي 
اذه2- فرصي  لاير ، ةئامسمخو  فلأ  يعرشلا  اهلخد  نأب  ًاملع  ةاكزلا  اهيف  بجت  لهف  يعرـشلا ، اهليكو  انأو  سبالم  ةلـسغم  يتدلاو  ىدل  دجوي 

؟. تاونس عبرأ  ذنم  اهليكو  ينإ  ثيح  ةيضاملا  نينسلا  يف  لمعن  فيكف  ةاكزلا  اهيف  بجت  تناك  اذإف  ءيش ، هنم  ىقبي  الو  اهتجاحل  غلبملا 
هماكحأ3- عيمجب  ديوجتلا  قيبطتو  فورحلا  جراخم  نم  ققحتلا  مدع  يف  نآرقلا  سرد  يف  مثأي  له  ميركلا ، نآرقلا  ظيفحت  ةسردم  يف  سردم 

؟. ذيمالتلا نم 
يذلا4- نيدلاو  هلإلا  بسب  هرثإ  ىلع  ماق  داح  شاقن  ةعماجلا  ةذتاسأ  دحأ  نيبو  ينيب  لصح  دقو  ةيكيرمألا ، تاعماجلا  ىدحإ  يف  تسرد  باش  انأ 

ةاماحملا الإ  يماـمأ  نكي  ملف  ينوفـصني ، ملف  ةـعماجلا  سيئرو  ةـيلكلا  ةداـمع  مث  همـسق  سيئر  دـنع  هيلع  ىوكـش  تمدـق  اهدـعبو  هب ، نيدأ 
مكح امف  ثلثلا ، ييماحم  ينم  ذخأف  رالود ، ينويلم  غلبمب  يل  مكحو  ةيـضقلا ، تبـسكو  ًالعف  كلذـب  تمقو  ةيعـضولا ، مكاحملا  ىلإ  مكاحتلاو 

وه يل  ءاضقلا  يف  ببسلا  نأ  ًاملع  هديعأ  مأ  هيف  فرصتلا  يل  زوجي  لهو  مارح ؟. مأ  لالح  وه  له  هتبـسك  يذلا  لاملا  مكح  امو  اذه ؟. يلمع 
.؟ ينيدل هبس 

ظفحلا5- نإو  ملعلا ، بلط  يف  ءىدـتبأ  ءيـش  يأب  ملعأ  نكلو ال  داهتجالا ، لك  ملعلا  بلط  يف  دـهتجمو  لـجو ، زع  هللا  ينادـه  دـق  باـش  اـنأ 
؟. مهفلا نم  ليلق  يدنعو  ظفحأ  نأ  تدرأ  اذإ  يلع  بعصي 

؟.6- يناثلا اهجوز  نم  اهتانبل  مرحم  لوألا  اهجوز  لهف  تانب ، هنم  تبجنأف  رخآ  لجر  نم  تجوزت  اذإ  ةقلطملا  ةأرملا 
هنوبلطي7- نايحألا  ضعب  يف  اوراصو  اوربك  نآلا  يئانبأ  نكلو  ةنملاو ، دمحلا  هللو  نويزفيلت  يلزنم  يف  دجوي  هنإف ال  مكتليـضف  نم  ًةحيـصن  ديرأ 

، روهـش ذنم  ءاملا  رت  مل  لامج  مهنأكو  نويزفيلتلا  ىلإ  نوفرـصني  يتجوز  لهأ  ىلإ  وأ  يلهأ  ىلإ  تبهذ  اذإ  نآلا  مهو  ًادـيدش ، ًاهرك  ههركأ  انأو 
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لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 2ريغ 
1ابوروأ
3تارامإلا
1ايلارتسأ

1اكيجلب
29نيصلا
6ايناملأ
3رئازجلا

5رصم
16اسنرف
1قارعلا

2ايبيل
1برغملا

1ادنلوه
1جيورنلا

1اينامور

نكلو فلسلا ،  كراعمو  تالوطب  لثمت  نوترك  مالفأو  ةيمالسإ ، ويديف  ةطرشأ  كانهو  باعلأ ، رتويبمك  كانه  نأ  تعمـس  دقل  خيـشلا : ةليـضف 
انل رفغو  هللا  كباثأ  تركذ ، ام  لاحلاو  خيـشلا  ةليـضف  اي  ينحـصنت  اذامبف  ديلاب ؟. موسر  اهنأل  روصلا  ميرحت  يف  لخدت  نوتركلا  مالفأ  تسيلأ 

فاعـض ضعب  نم  هعمـسن  ام  اذه  نأل  ًاددـشتم ؛ ربتعأ  يلزنم  ىلإ  ويدـيفلاو  ةطرـشألا  لخدأ  مل  اذإ  له  ةـظوحلم : نيرـضاحلا ؟ عيمجلو  كلو 
؟. سوفنلا

نم8- ىهتنا  امدـنعو  نيتعكر ، مهب  ىلـصف  اهتيفيك  ملعي  وهو ال  ربلا - يف  يأ :  - ةـقطنملا جراـخ  يف  هعم  ساـنأب  فوسكلا  ةالـص  ىلـص  صخش 
؟. هتالص ديعي  لهف  ةئطاخ  هتالص  نأ  هعم  ناك  نم  هربخأ  ةالصلا 

مكنأ9- ةوخإلا  دحأ  مهفو  رفـسلا ، لاح  يف  رـصقلاو  عمجلاب  قلعتي  لاؤس  مكيلع  يقلأ  بردلا "  ىلع  رون  جمانرب "  يفو  يـضاملا  عوبـسألا  يف 
؟. هيلإ رفاسملا  دلبلا  ىلإ  لصو  ول  ىتح  ينعي : ريسم ، ريغ  يف  ناسنإلا  ناك  ولو  رصعلاو  رهظلا  نيب  رفسلا  لاح  يف  عمجلا  زوجي  هنأ  متيتفأ 

يف10- تركذ  خيشلا : ةليـضف  لوقي : رخآو  حيحـص ؟. اذه  لهف  ًارخؤم ، ثداحلا  يف  تتام  يتلا  ةينارـصنلا  ةأرملا  ريفكت  يف  متفقوت  مكنأ  انعمس 
اهنأ امبر  ةرفاك ، تتام  اهنأ  خيـشلا  يردـي  امو  سانلا : ضعب  لوقي  ةرفاك  اـهنإ  متلقو  اـهتافو  مـالعإلا  رـشن  يتلا  ةأرملا  نأ  فوسكلا  ةـبطخ 

؟. اهتايح رخآ  يف  تملسأ 
مأ11- ةيعرشلا ، داروألا  دعب  له  كلذ ؟. نوكي  فيكف  ءاعدلا ، ةباجإ  تاقوأ  نم  تقو  ةبوتكملا  تاولـصلا  دعب  نأ  ءاودلاو :  ءادلا  يف  ميقلا  نبا  ركذ 

؟. اذام مأ  اهتبتار ، دعب 
ءاشعلا12- ةالص  نم  ةعكر  تيوفت  يف  تذخأف  ءاشعلا  ةالص  يف  نوؤدبي  مهو  دجـسملا  تلخدف  ءاشعلا ، الو  برغملا  لصأ  ملو  رفاسم  لجر  انأ 

؟. يتالص يف  كيأر  امف  أطخ ، هنأو  ةنسلل  فلاخم  يلعف  نأب  ةوخإلا  دحأ  يلع  ركنأف  برغملا ، ةالص  ةينب  يقابلا  تلمكأو 
؟.13- ةهيركلا حئاورلاو  ةبرتألا  بجنتل  هيلع  دوجسلاو  ةالصلا  ءانثأ  ضرألا  ىلع  غامشلا  فرط  عضو  مكح  ام 
لزنت14- رـشاعلا  مويلا  يفو  ةرفـصلاو ، ةردـكلا  اهعمو  عساتلاو  نماثلا  مويلا  ىقبيو  ًامامت ، مدـلا  عطقني  عباسلا  مويلا  يفو  ةرودـلا  اـهيتأت  ةأرما 

وه له  رهطلاب ، دوصقملا  وه  امو  عساتلاو ؟. نماثلا  مويلا  يف  موصتو  يلـصت  له  لعفت ؟. اذاـم  خيـشلا : ةليـضف  اـي  لاؤسلا  ءاـضيبلا ، ةـصقلا 
؟. ءاضيبلا ةصقلا  لوزن  وأ  هريغو ، مدلا  نم  فافجلا  وأ  مدلا ، عاطقنا 

؟.15- ةنسلا يف  دراو  اذه  لهف  ىرسيلا ، هنذأ  يف  ةماقإلاو  ىنميلا  هنذأ  يف  نيذأتلاب  دولومب  قزري  امدنع  سانلا  ضعب  موقي 
اهترجأف16- ةـحارتسا  ضرألا  هذـه  ىلع  تينب  ول  كيأر  اـمف  ضرأ ، يلو  نهدـلاو ، نم  هنثرو  يذـلا  نهلاـم  يدـيبو  ماـتيأ ، يل  تاوخـأل  لـيكو  اـنأ 

؟. اننيب راجيألا  انمساقتو 
؟.17- رخآلا ناضمر  لبق  نكل  ءاش  ىتم  هيضقي  نأ  هيلع  جرح  مأ ال  ًالصاوتم ، هيضقي  له  هيضقي ؟. نأ  دارأف  ًالماك  ناضمر  رطفأ  نم  يف  مكحلا  ام 
ةرايسلا18- هذهب  عفتنت  كنأ  ًاملع  ةرايسلا ، ككلمت  اهدعبو  ةنيعم ، ةدم  ىلإ  نيعم  غلبمب  يرهش  راجيإب  ةرايسلا  كل  رجؤت  تارايـسلا  تالاكو  ضعب 

الإ قبي  مل  ولو  ىتح  ةرايسلا  كنم  بحست  ةريصق  ةدم  ولو  راجيإلا  عفد  نع  ترخأت  اذإو  كمساب ، ةرايسلا  هذه  بتكت  اهدعبو  ةدملا ، ةياهن  ىلإ 
؟. كلذ مكح  امف  ةرايسلا ، كيلمت  ىلع  دحاو  رهش 

مث19- نمو  لجأ ، ىلإ  ةرايس  ةنادتساب  موقي  هريغ  وأ  ًاتيب  ينبي  وأ  جوزتي  نأ  دارأ  اذإ  مهدحأ  نأ  كلذو  سانلا  رثكأ  وأ  سانلا  ضعب  هلعفي  ام  مكح  ام 
وأ ابرلا  نم  عون  كلذ  يف  له  دوقنلا ، ىلإ  هتجاحل  كلذو  هنم ، اهارتشا  يذلا  ىلع  سيل  نكلو  ًادقن  هنم  اهارتشا  يذلا  ضرعملا  يف  اهعيبب  موقي 

؟. هيلع لياحتلا 
مكح20- امف  تاعكر ، ثالث  كردأ  دق  نوكيل  ةالصلا  نم  ىلوألا  ةعكرلا  يف  ءاشعلا  ةالـص  يف  لوخدلا  كرت  دمعتو  برغملا  لصي  مل  رفاسم  لجر 

؟. ىلوألا ةعكرلل  هكرت 
-21، ىودج نود  نكلو  ةعاس  نم  رثكأ  اهظقوي  اهجوز  لظيو  رهظلا ، عم  الإ  رجفلا  يلصت  يهف ال  رجفلا ، ةالص  يف  ةطرفم  ةأرما  نم  جوزتم  لجر 

؟. هللا كظفح  ههجوت  اذامبف 

51a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.39  ) ( 565  )  ( 224  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1. ةءارقلا دنع  نآرقلا  ربدت  ةيمهأ  نع  ةملك 
-2.... ((. ليو ىنعم ((:
-3. مهتافصو نيففطملا ))   ))... ىنعم
-4. هذيمالتو ملعملا  نيب  لصاحلا  فيفطتلا 
-5. ةيعرلاو ةاعرلا  نيب  فيفطتلا 
-6 ((. َنُوثُوْعبَم ُْمهَنأ  َِكَئلُوأ  ُنَظي  َالأ  هلوق (( : ريسفت 
-7 ((. ٍمِيَظع ٍْمَوِيل  هلوق ((: ريسفت 
-8 ((. َنيَِملاَْعلا بَِرل  ُسانلا  ُموَُقي  َْمَوي  هلوق (( : ريسفت 
-9 ((. ٍنيجِس يَِفل  ِراجُْفلا  َبَاِتك  ِنإ  َالك  هلوق (( : ريسفت 

ديزي10- فظوملا  نأ  خيـشلا  ةليـضف  اي  ًاملع  ددـحملا ، تقولا  يف  جورخلاو  ًاركبم  روضحلاـب  دـيقتلاب  فظوملا  مزلت  نم  تاسـسؤملا  يف  دـجوي 
ةلاح يف  رخأتلاب  هسفن  ضيوعتب  وه  موقيف  دـئازلا ، تقولا  ةـميق  هيطعت  ةسـسؤملا ال  نأل  ًارخأتم  يتأي  ًاـنايحأو  هب ، مزلملا  تقولا  نع  ًاـنايحأ 

؟. نيففطملا تافص  يف  لخدي  اذه  لهف  صقني ، وأ  ديزيف  تقولا  هل  طبضني  نايحألا ال  ضعب  يفو  هب ، ماق  يذلا  دئازلا  تقولا 
مكيأر11- امف  هلالخ ، نم  دسافم  أرد  مت  ثيح  دسافملل ، اءرد  ينوفيلتلا  ليجستلا  زاهج  لمعتسأ  ينإف  اذل  ةقهارملا ، نس  يف  ثانإو  روكذل  خأ  انأ 

؟. كلذب نوملعي  مهنأ ال  ملعلا  عم  لمعلا ، اذهب  خيشلا  ةليضف  اي 
يف12- هل  وعدأ  ينأ  ملعلا  عم  خيـشلا  ةليـضف  اي  يل  كتحيـصن  امف  ركذي ، ببـس  نود  مهنيب  نم  ًاذوبنم  ينلعجو  يناوخإب  يبأ  ينيواسي  باش ال  انأ 

؟. موي لك 

51b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.67  ) ( 582  )  ( 246  ) 

 :- تايوتحملا  

هل1- وعدأ  ينأ  ملعلا  عم  خيشلا  ةليـضف  اي  يل  كتحيـصن  امف  ركذي ، ببـس  نود  مهنيب  نم  ًاذوبنم  ينلعجو  يناوخإب  يبأ  ينيواسي  باش ال  انأ  ةمتت 
؟. موي لك  يف 

املف2- اهنع ، تلغـشناف  لزنملا ، يف  اهلمع  يدؤت  تبهذو  رادجلا  لظ  يف  اهتعـضو  نيرهـش  رمعلا  نم  غلبت  ةلفطلا  هذهو  ةـلفط ، اهيدـل  ةأرما 
عيباسأ دـعب  مث  ىفـشتسملا ، ىلإ  اهب  ِبُهذو  ةـلفطلا ، هذـه  تضرم  كلذ  دـعب  مث  لظلا ، اهنع  بهذو  اهيلع  تتأ  دـق  سمـشلا  تدـجو  تعجر 

؟. اهتلفط ةافو  يف  ًةببستم  ربتعت  لهو  ءيش ؟. وأ  ةرافك  ةأرملا  هذه  قحلي  له  ةلفطلا ، هذه  تيفوت 
نأ3- حصي  لهف  ةميـسو ، يهو  ةمداخ  انتيب  يف  نكلو  مزتلملا ، بابـشلا  نم  هللا  ءاش  نإ  انأو  يرمع ، نم  ةرـشع  ةـسماخلا  زواجتأ  باش ال  انأ 

امف مانملا  يف  ىتح  ةاتفلا  هذـه  يل  ضرعت  خيـشلا  ةليـضف  اي  نكلو  ًاضيأ ، اهدـيرتو  ةـضيرم  يمأ  نأل  اـهجارخإ  عيطتـسأ  ـال  ينأ  ًاـملع  اـهارأ 
؟. هللا كقفو  يل  كتحيصن 

؟.4- مميتي لهف  ظئافحلا ، هل  لمعتست  لجر  وهو  ءوضولا ، هيلع  قشي  دعقم  لجر 
عربتلاب5- ًايغامد  ىفوتملا  ضيرملا  رمأ  يلو  عنقن  نأ  نايحألا  ضعب  يف  اـنم  بلطي  ًـالوأ : ةـباجإلا : مكنم  لـمآ  نيئيـش  نم  يناـعن  ءاـبطألا  نحن 

، نوهدلا طفش  فنألا ، ليدعتك  ةيليمجتلا  تايلمعلا  ضعب  لمع  كلذك  انم  بلطي  ًايناث : زئاج ؟. ءاضعألاب  عربتلا  لهو  زئاج ؟. كلذ  لهف  هئاضعأب ،
؟. كب عفنو  ًاريخ  كازجو  هللا  كقفو  طباضلا  امو  تايلمعلا ؟. هذه  مكح  امف  خلإ ، نييدثلا ...  ريبكت  وأ  ريغصت 

ملعن6- الو  ةـثرولا ، دـحأ  نم  شجن  عطقلا  عيب  يف  نأ  سانلا  نيب  رـشتنا  هنأ  الإ  انيلع ، اهنمث  ميـسقت  متيـسو  اهعيبو ، اهتئزجت  مت  ةـكرت  ضرأ  انل 
: خيـشلا ةليـضف  اي  يلاؤسف  عيبلا ، ءانثأ  ينلعلا  دازملاب  عطقلا  نم  ةعومجم  ءارـشب  ماق  كوكـشلا  هلوح  رودت  يذلا  نأ  ًاملع  ربخلا ، اذه  ةحص 
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؟. ًاريخ هللا  كازج  لعفن  اذام  مأ  ةكرتلا ، نم  انبيصن  ذخأ  انل  لحي  له 
؟.7- ةءارقلا ديعيو  رظتني  نم ال  ةمئألا  نم  كانه  نأ  ًاملع  ةالصلا ، يف  هتءارق  يف  أطخأ  اذإ  مامإلا  ىلع  درلا  طورش  يه  ام 
موصي8- نأ  عطتـسي  مل  هنكل  رهـش  فصنو  ًارهـش  ماصو  ةيدلا  نم  هيلع  ام  ىدأ  دقو  يرورم ، ثداح  يف  دمع  ريغب  ًاسفن  لتق  دقو  يدـلاو  يفوت 

لالخ هنأ  ملعلا  عم  هتافو ، دعب  هنع  انقدصتو  وه  قدصت  دقو  نينـسب ، ىفوتي  نأ  لبق  كلذو  ةـيقبلا  هنع  موصأ  نأ  يناصوأف  يناثلا  رهـشلا  يقاب 
؟. هنع موصأ  نأ  يلع  بجي  له  يقابلا ، موصن  نأ  عطتسن  مل  نينسلا  هذه 

هلوزن9- رمتسي  ضيحلا  مد  حبصأف  تاونس  رشع  ةدم  لبق  ضرمب  تبصأ  مث  مايأ ، ةعبس  ةرودلا  ةيادب  يف  ضيحلا  مايأ  ددع  ناك  ةريبك  ةأرما  انأ 
ىرأ مدلا  لوزن  لبق  ًانايحأو  ةالـص ؟. نودب  سلجأ  ًاموي  مكف  ًاموي ، رـشع  ةسمخلا  وأ  نيرـشعلا  وأ  ًاموي  نيرـشعلاو  ةـسمخلا  براقي  ام  ةدـم 

؟. امأ ال طويخلا  هذه  ةيؤر  دنع  يلصأ  لهف  ةرازغب ، ءارمح  ًاطويخ 

حوسمملا10- ريشابطلا  كلت  رابغ  مكح  امو  نآرقلل ؟. ئـضوتم  ريغ  انأو  ريـشابطلاب  ةباتكلا  مكح  ام  سرادملا ، ىدحإ  يف  نآرقلا  ةدام  سردأ  انأ 
؟. هحسم دعب  ضرألا  ىلع  طقسي  يذلا  ةبوتكملا  تايآلا  كلت  نم 

ةليوط11- ًةرتف  شدلا  تحت  سلجأ  ةبانجلا  نم  لاستغالا  ءانثأ  انأف  ةلكـشملا : هذه  نم  ينـصلخت  يتلا  ةـقيرطلا  ىلع  يتلالدو  يل  مكهيجوت  لمآ 
زكري يتلا  نكامألا  يه  ام  خيـشلا : ةليـضف  اي  يلاؤس  كلدلا ، ةرثك  ببـسب  اذهو  جرحلا ، يلع  لخدأ  اذهو  نيتعاسلا ، وأ  ةعاسلا  ىلإ  لصت  دـق 

؟. ءاملا اهيلإ  لصي  يتلاو ال  كلدلا  يف  اهيلع 
؟.12- ليدب نع  ثحبي  نأ  وأ  باستحالاو ، ربصلا  عم  جالعلا  لجرلل  لضفألا  لهف  هدنع ، باجنإلا  عانتمال  كلذو  دالوأ ، نودب  جاوزألا  نم  ددع  شيعي 
داز13- ول  امك  ضرفلا  تاعكر  ددـع  نع  هتالـص  يف  داز  اذإ  مامإلا  مومأملا  عباتي  الأ  بجي  لوقت : كنأ  ةـعمجلا  موي  بطخ  ىدـحإ  يف  مكنم  تعمس 

له مومأملا ، لعفي  اذامف  ةسماخلا  ةعكرلا  يف  هتالص  يف  رمتـساو  مامإلا  سلجي  مل  اذإو  حيـضوتلا ، وجرأ  مامإلل ؟. هيبنتلا  ةفـص  امف  ةسماخ ،
؟. هسولج يف  رمتسي  مأ  مامإلا ، ةعباتمب  موقي 

-14. جراوخلاو ةباحصلا  نيب  تعقو  يتلا  نتفلا  نع  مالكلا 

52a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.43  ) ( 563  )  ( 197  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةبوتلا طورش 
-2. ةراهطلا ةيآ  ىلع  مالكلا 
-3. نآرقلا يف  ءوضولا  ةفص 
-4. ةبانجلا يف  بجاولا 
-5. مميتلا ماكحأ 

52b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.66  ) ( 567  )  ( 208  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. مميتلا ماكحأ  ىلع  مالكلا  ةمتت 
-2. ساوسولا نم  رذحلاو  ةراهطلا  ىلع  صرحلا 
؟.3- هللا كقفو  اهل  نايب  نم  له  كلذ ، وحنو  نيعوكلا ... نيبعكلا ، نيقفرملا ، اهنيب : طلخيو  تارابعلا  هذهب  ءرملا  عمسي  ام  اريثك  خيشلا .. ةليضف 
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ةليـضف4- اي  كيأر  يف  لحلا  امف  ءوضولا ، ةحـص  نم  سأيلا  ينبيـصي  ىتح  تارمو  تارم  هدـيعأ  ينارت  ءوضولا ، ةحـص  يف  ًاريثك  كشأ  ةأرما  انأ 
؟. خيشلا

-5، نيفخلا تسبل  مث  بيرقلا ، ةعمجلا  موي  رجف  تمميت  دقو  اهب ، رـضي  حورجلا  ىلإ  ءاملا  لوصوو  يلجرو ، يدي  يف  حورج  نم  يناعأ  باش  انأ 
؟. مأ ال حيحص  اذه  يلعف  لهف  تبسلا ، رجفو  ءاشعلاو  برغملاو  رصعلا  كلذكو  نيفخلا ، ىلع  تحسمو  ًايداع  ًاءوضو  رهظلا  تأضوت  مث 

ءوضولا6- يف  رمتسأ  مأ  ًالوأ ، مدلا  فقوأ  نأ  يلع  بجي  له  ةثللا ، نم  مدلا  جرخي  ةضمـضملا  دعب  ءوضولا  تدرأ  املكو  ةثللا ، يف  ضرم  يدل  انأ 
؟. فاعرلا هلثمو 

يلع7- اذامف  مكحلا ، تفرعو  لجو  زع  هللا  يناده  دق  نآلاو  كلذب ، يلهجل  يسأر  رعـش  ضعب  للبأو  ةبانجلا  نم  لستغأ  تنك  لوقت : ةأرما  هذه 
؟. ةيضاملا تاونسلا  يف 

هنأ8- ًاملع  هيلع  اذامف  ًابيرقت ، مايأ  ةثالث  ةدمل  ةالصلا  عمجيو  مميتي  ناك  نكلو  ءاملا ، ىلإ  باهذلا  عيطتـسي  ناكو  ةيحارج ، ةيلمع  يدلاول  تيرجأ 
؟. ًازئاج كلذ  نأ  نظي  لمعلا  كلذب  لهاج 

ةفلاخمب9- نونيزتي  نيذـلا  بابـشلل  هيجوت  نم  لـهو  ٍنِيبُم ؟.))  ُْريَغ  ِماـَصِْخلا  ِيف  َُوَهو  ِـةَْيلِْحلا  ِيف  ُأَشُني  ْنََمَوأ  لـجو ((: زع  هللا  لوق  ىنعم  اـم 
؟. ءاسنلا رسكتت  امك  رسكتلاو  هجولا  ىلع  رعشلا  عضوو  ةنسلا 

مهـسفنأ10- ظفحب  انناوخإل  ةحيـصن  نم  لهف  ةـيدوألا ، نايرجو  هايملا  تاعمتجمو  ناردـغلا  رثكت  دـمحلا - هللو   - مايألا هذـه  يف  خيـشلا .. ةليـضف 
اذـه ببـسب  لافطألا  كئلوأ  دـحأ  كله  اذإ  مثإو  ةرافك  مألا  وأ  بألا  قحلي  لهو  قرغلا ، ثداوح  نم  عمـسن  ام  انملؤي  هنإف  كالهلا ، نم  مهدالوأو 

؟. طيرفتلا
انناكم11- يف  ةعامج  ةالصلا  انل  زوجي  لهف  ءادنلا ، عمسنو  دجسملا  نذؤي  مث  ةركلا ، بعلو  ةيلستلل  ناكم  يف  عمتجن  بابـشلا  نم  ةعومجم  نحن 

؟. لعفن اذام  مأ 
؟.12- جاوزلا ىلع  نيرداقلا  ريغ  بازعلا  دنع  رثكت  اهنأ  ًاملع  ةوهشلا ؛ ججأت  نم  ففخت  يتلا  ةيودألا  مادختسا  مكح  ام 
ًانايحأو13- ببـسب  ًانايحأ  رجفلا  ةالـص  يف  يرخأت  نم  خيـشلا -  ةليـضف  اي  يناعأو -  لافطأ ، يدلو  تقولا  سفن  يف  ةـفظومو  ةـجوزتم  ةأرما  انأ 

؟. يحصن خيشلا  ةليضف  اي  وجرأ  ببس ، نودب 
؟.14- تاونس عبس  ىلإ  تسو  سمخ  نيب  ام  مهرامعأو  اهلافطأ  ةبحصب  قئاسلا  عم  ةأرملا  بوكر  مكح  ام 
-15، اهدحو تيبلا  يف  سلجت  نأ  فاخت  يهو  ًاليل ، ةثلاثلا  ةعاسلا  ىلإ  ناسلجيو  شدلا  ىلإ  اورظنيل  مهئاقدصأ  ىلإ  نابهذـي  نادـلو  اهدـنع  ةأرما 

نم مهيلع  فاخت  يهو  تيبلا ، يف  انـسلج  كلذ  انل  تيرتشا  اذإ  اهل : نولوقي  مهنأل  تيبلا ؛ يف  اوسلجيل  ًاـشد  مهل  يرتشت  نأ  اـهل  زوجي  لـهف 
؟. ثداوحلاو فارحنالا 

مل16- انأو  ديفم ، ريغ  ءيـشب  لغاشتي  وأ  مئان  هنأ  امإ  اهتقو  ريغ  ىلع  تيبلا  يف  هتالـصو  ةـعامجلا ، عم  ةالـصلاب  نواهتي  يجوز  لوقت : ةأرما  هذـه 
يتـلا تنأ  تسلو  كـلذ  ىلع  هللا  ينبـساحي  فوس  لوـقيو : كـلذ ، ببـسب  فـالخ  هنيبو  ينيب  لـصحي  هنأ  ةـجردل  تقو  لـك  يف  هركذأ  هكرتأ ،

هدنع ماني  مونلا  ىتح  شدلا ، دنع  هتقو  يضقيو  ينكرتيو  هدنع  يجوز  سلجي  لب  هدنع ، سلجأ  الو  ةيضار  ريغ  انأو  شد  انتيب  يفو  يننيبساحت ،
؟. باشو ةديج  ةحصب  هنأ  ملعلا  عم  رثكأ ، وأ  رهشأ  ةثالث  دعب  ًانايحأ  الإ  ةجوزك  يقح  ينيطعي  الو  هشارفل  رضحي  الو 

-17، كلذـك لاـحلاو  يفوـت  مث  طاـسقألا ، ضعب  ددـسف  لـفاكلا  بلوـطف  دادـسلا ، لوـفكملا  ضفر  نمز  دـعبو  يعارز ، ضرقب  رخآ  لـفك  لـجر 
؟. هثرإ نم  جرخي  لهو  طاسقألا ؟. هذه  دادس  هتثرو  ىلع  بجي  لهف  هلفاك ، مزلي  ماظنلاو  ًاضفار  لاز  ام  لوفكملاو 

53a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.37  ) ( 541  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةيناضمر تاهيجوت 
-2. نينخدملا ىلإ  ةلاسر 
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-3. ناضمر رهش  مانتغا  ىلع  ثحلا 
-4. موصلا يف  ةينلا  قيلعت  مكح 
-5. هؤطخ نيبت  مث  هلوخد  وأ  ليللا  ءاقب  ًاناظ  برشو  لكأ  نم  مكح 
-6. ًايسان ناضمر  راهن  يف  عماج  وأ  برش  وأ  لكأ  نم  مكح 
-7. رطفي نأ  دارأ  مث  ًامئاص  ناضمر  راهن  يف  رفاس  نم  مكح 
-8. ناضمر يف  ربإلا  ذخأ  ةلأسم  يف  ليصفتلا 
-9. ناضمر مايق 

53b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( 558  )  ( 243  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ناضمر مايق  ىلع  مالكلا  ةمتت 
-2. ةاكزلا فراصم  ىلع  مالكلا 
ةليضف3- اي  يلاؤسف  سمشلا ، بورغو  حبـصلا  ةيؤر  ىلع  سيلو  باسحلا  ىلع  ينبم  اذهو  ميوقتلا ، بسح  كاسمإلاو  رطفلا  نآلا  نوملعت  امك 

؟. اهكرتأ مأ  اهلكآ  له  ةمقللا  يدي  يفو  نذؤملا  تعمس  اذإ  له  خيشلا :
؟.4- نمزم ضرم  لكو  ركسلا  ضرمو  يولك  لشف  هيف  نم  موصي  له 
؟.5- ناضمر رهش  عيمج  موصت  ىتح  ةيرهشلا  ةرودلا  عنم  بوبحل  ةأرملا  لامعتسا  مكح  ام 
؟.6- هيلع اذامف  ناضمر  رهش  مايص  دعب  الإ  مصي  ملو  مزلي  ناك  اذإف  مزلي ، مأ ال  ناضمر  رهش  مايص  لبق  رذنلا  مايص  ءاضق  مزلي  له 
ضرمب7- ةضيرمو  ةريقف  يه  نآلاو  ةـبقر ، قتع  وأ  نيعباتتم  نيرهـش  مايـص  نم  ةـظلغملا  ةرافكلا  اهـسفن  ىلع  ترذـن  نسلا  يف  ةريبك  ةأرما 

؟. اهيلع اذامف  هلامكإ ، عطتست  مل  نكلو  مايصلا  تأدبو  ركسلا 
مزلأف8- ةبتار ، ةنـس  يأ  كرتي  الأ  ىلاعت  هلل  رذـنف  ةـلماك ، اهئادأ  يف  هسفن  ىلع  مزعي  نأ  دارأف  بتاورلا  ننـسلا  يف  ًانواهت  هسفن  نم  ىأر  لجر 

؟. قيطت ام ال  هسفن  ةفلكت  يف  ببست  يذلا  لجرلا  اذهل  صالخلا  امف  ًاريصقت  هسفن  يف  دجي  نآلا  وهو  هيلع ، هللا  همزلي  مل  ءيشب  هسفن 
بجوت9- اهنأو  موصلل ، ةدـسفم  اهنأ  ًامات  ًالهج  لهجي  ناكو  ةيرـسلا ، ةداعلا  لعفي  ناك  نكل  ًاحيحـص  ًاموص  موصي  ناـك  هفيلكت  ةـيادب  يف  صخش 

باتو مكحلا  ملع  نأ  دعب  هيلع  اذامف  ةرـشع ، ةسماخلا  نود  وهو  هفيلكت  ةيادب  يف  ناك  اذهو  ةداعلا ، هذه  لعفيو  موصيو  يلـصي  ناكف  لسغلا 
؟. ةالصلا كلذكو  ةداعلا  كلت  اهيف  لعفي  ناك  يتلا  مايألا  ددع  ملعي  الف  هللا  ىلإ 

؟.10- يلع اذامف  ظفحتم ، وهو  مأ ال  ةساجن  هيفأ  يردأ  الو  هلمحأف  يكبي  يدلوو  يلصأ  ةأرما  انأ 
دعب11- رجفلا  ةبتار  نولصي  ةعامجلا  مظعمف  ًاردان ، الإ  ناضمر  رهـش  يف  هعم  رجفلا  ةبتار  ةالـص  نم  نكمتن  بتار ال  دجـسم  مامإل  مكتحيـصن  ام 

وه لهف  ةعامجلا . ةبغر  هذه  لاقف : هتحـصن  دقو  ةالـصلا ، يف  ةءارقلا  رـصق  عم  ًابيرقت  قئاقد  سمخ  الإ  ناذألا  دعب  رظتني  هنأ ال  ثيح  ةالـصلا ،
؟. اهيف هيلع  ءيش  ننس ال  هذه  نأ  مأ  رجفلا  ةنسو  ةالصلا  لوطب  نيمومأملا  تيوفت  يف  أطخ  ىلع 

؟.12- اهبحاصل اهديعأ  لهف  اهتذخأف ، ةئاملا ، بحاص  اهيلع  بوتكم  فرظ  يف  ةطقاس  لاير  ةئام  تدجو  دق  ةنس  ةرشع  عبرأ  يرمع  انأ 
ىلع13- يضارألا  هذه  عيزوت  يف  بغرت  ةأرملا  هذهو  ةعفترم ، ةيلاملا  اهتميقو  يـضارألا  نم  ددع  نع  ةرابع  كالمأ  يدلو  ىفوتم ، يجوز  ةأرما  انأ 

ذنم ًايلقع  فلختم  وهو  هيفاعي - هللا   - هرمع نم  ًاماع  نيثالثلا  زواـجت  دـق  ةـلماك  ةـقاعإ  قوعم  نبا  ءاـنبألا  ءـالؤه  نيب  نمو  اـهتايح ، يف  اـهئانبأ 
ةمـسقلا هذه  هاجت  لعفأ  اذام  خيـشلا : ةليـضف  اي  يلاؤس  ةلماك ) ةقاعإ   ) بطلا موهفمب  ايندلا ، رومأ  نم  ءيـش  يأ  كردي  الو  ملكتي  الو  هتدالو ،

؟. هتوخإ دحأ  وهو  نبالا  اذه  ىلع  يصولا  ىلع  بجي  اذامو  ًايلقع ؟. فلختملا  نبالاب  قلعتي  اميف 
كتحيصن14- امو  اهضرعي ، يتلا  هجمارب  هتوفت  ىتح ال  شدلا - ينعي  لابقتسالا - قبط  ءارشل  دادعتسالاب  ناضمر  رهـش  لبقتـسي  نمل  كتحيـصن  ام 

؟. زاهجلا كلذ  مهتويب  يف  نيذلل 
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؟.15- ةمشحتم ريغ  سبالم  سبلت  وأ  بيطتت  امبر  نكلو  حيوارتلا  ةالص  ىلع  نصرحي  يتاللا  ءاسنلل  هيجوت  نم  له 
؟.16- هيثلث وأ  رهشلا  يف  نآرقلا  فصن  مامإلا  أرقي  نأ  يفكي  له  حيوارتلا ، يف  ةعكر  لك  يف  ةءارقلا  رادقمل  طباضلا  وه  ام 
نيمي17- ءاسنلا - ىلـصم  ينعأ :  - يولعلا قباطلا  يفف  هنميأ ، مأ  لضفأ  فصلا  طسو  لهف  فصلا ، طسو  يف  ةليللا  هذـه  عازنلا  اهيف  عقو  ةـلأسم 

؟. مكحلا حيضوت  وجرأ  ءاسن ، هيف  دجوي  الف  هراسي  امأو  ًادج  ءيلم  فصلا 
؟.18- ببسلا نايب  عم  ىرخألا  دجاسملا  يف  وأ  مارحلا ، دجسملا  يف  فاكتعالا  لضفأ : امهيأ 

54a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.48  ) ( 535  )  ( 223  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةجحلا يذ  نم  رشعلا  لضف 
-2. ةيحضألا ىلع  مالكلا 
-3. هطورش مهأو  جحلا  ىلع  مالكلا 
-4. جحلا ماكحأ  ةفرعم  ةيمهأ 
-5. جحلا ماكحأ  نم 

54b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.73  ) ( 542  )  ( 202  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. جحلا ةضيرف  ماكحأ  ىلع  مالكلا  ةمتت 
-2. ىنم يف  تيبملا  كرت  نم  مكح 
-3. لصو نيح  ىمرو  ماحزلا  نم  ًافوخ  رجفلا  لبق  ةفلدزم  نم  جرخ  نم  مكح 
-4. ءاش ثيح  لزني  ىنم  يف  ًاناكم  دجي  مل  نم 
-5. يمرلا يف  ليكوتلا  مكح 
-6. ةنيدملا ةرايز  ماكحأ  نع  مالكلا 

55a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.95  ) ( 545  )  ( 283  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةنيدملا ةرايز  ماكحأ  نع  مالكلا  ةمتت 
رظتني2- مأ  جـحلا ، ءادأل  مهيفكي  ام  مهيلع  قفني  نأ  مهدـلاو  مزلي  لهف  ةـيلاملا ، ةعاطتـسالا  مهيدـل  سيل  نوفلكم  ثانإو  روكذ  ءانبأ  هيدـل  لجر 

؟. مهسفنأب ةعاطتسالا  مهيدل  نوكي  ىتح 
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فاخن3- انإ  مهلوقك : اهل  رربم  راذعأب ال  نورذتعيو  مهتبغر  نودبي  مهنكلو ال  هلضفو ، مهيلع  هبوجو  نايبو  جحلا  ىلع  مهثحأو  اوغلب ، دق  ءانبأ  يدل 
؟. هدالوأ هاجت  دلاولا  عنصي  اذامو  جحلا ؟. كرت  حيبي  فوخلا  لهف  ناكملا ، كلذ  يف  لصحت  دق  ثداوح  نم  هنوروصي  ام  وأ  ماحزلا ، نم 

هذه4- ريغأ  نأ  يل  لهف  يل . ةجحلا  هذه  لعجا  هل : لاق  جحلا  ديري  هنأب  هدلاو  فرع  نأ  دـعب  مث  ماعلا ، اذـه  يف  هسفنب  جـحي  نأ  ناسنإلا  ىون  اذإ 
؟. مالسإلا ةجح  انججح  دق  يبأو  ينأب  ًاملع  يدلب ، يف  انأو  ةينلا 

نأ5- وأ  هسفنب  جحلا  هيلع  بجي  لهف  ةينبلا ، فيعض  وهف  كلذكو  عوبسألا ، يف  تارم  ثالث  ليـسغ  هل  لمعي  ثيح  يولكلا  لشفلاب  ضيرم  باش 
؟. رظتني وأ  هريغ  بيني 

؟.6- ماحزلا ةرثكل  ةبقعلا  ةرمج  ًةصاخ  تارمجلا  اهنع  يمري  نأ  ةأرملا  يلول  زوجي  له 
؟.7- نيدلا يف  عطنتلا  نم  اذه  ربتعي  له  مهدنع ، تارايسلا  رفوت  عم  وليك  ةئامثالثو  فلأ  ةفاسملا  نأ  عم  لبإلا  ىلع  جحي  نأ  دارأ  سانلا  ضعب 
ىلإ8- لجؤي  يقابلاو  ةرضاحلا  طاسقألا  ددسي  نأ  صخشلل  نكمي  هنأب  ديدج  ميمعت  ءاج  دقو  اهددسأ ، مل  ةريثك  ًاطاسقأ  يراقعلا  كنبلا  ينبلطي 

؟. جحأو رضاحلا  ددسأ  لهف  طاسقألا ، رخآ 
اذـهو9- جـحي  له  لمعي ؟. اذامف  ةربصلا ، بحاص  دـجي  ملو  تيبلا  يف  ةربص  نع  ةرابع  نيدـلا  كلذو  نيد ، هيلع  وهو  جـحي  نأ  ناسنإلل  زوجي  له 

؟. هعم نيدلا 
الو10- جاوزلا  دـيري  ناك  هنأ  قيرط  نع  هيلع  لصح  لاملا  نم  غلبمب  ةـضيرفلا  ةـجح  ىلاعتو  كرابت  هلل  جـح  لجر  نع  خيـشلا  ةليـضف  اي  كيأر  اـم 

يذلا غلبملاو  نآلا ، ىتح  جوزتي  مل  وهو  ةضيرفلا  نع  جحو  لاملا  نم  ذخأ  مث  لاملا ، نم  غلبمب  ملعلا  لهأ  ضعب  هدعاسف  ريقف ، هنأل  عيطتـسي ؛
؟. ًاريخ هللا  كازج  هجح  مكح  امف  جوزتي ، مل  نآلا  ىتح  وهو  يضاملا  ماعلا  يف  ناك  مالكلا  اذهو  جاوزلا ، يف  هل  ةناعإلا  لجأ  نم  هيلع  لصح 

اذه11- تالمح  ىدحإ  يف  اهل  اوزجح  دقو  مرحم ، اهل  سيل  هنأ  عم  امهيلع  ترصأ  دقو  جحلا ، ىلإ  باهذلا  ديرت  ةمداخ  امهدنع  نينسم  ةأرماو  لجر 
؟. جحلا ةضيرف  ءادأل  مرحم  عم  ىرخأ  ًةرم  يتأت  نأ  اهيلع  بعصيو  مرحم  نودب  امهيلإ  تءاج  اهنأ  عم  كلذ  يف  مثإ  امهيلع  له  نالأسيو : دلبلا ،

ىصح12- ذخآ  ملو  تبهذ  مث  دومعلا ، تبرـض  وأ  ضوحلا  يف  طوقـس  نود  تذفن  يقابلاو  طقف  تايـصح  ثالثب  موي  رخآ  يف  ةبقعلا  ةرمج  تيمر 
؟. يلع اذامف  مرأ ، ملو 

؟.13- جحلا فيلاكتب  ةقدصلا  وأ  تيملل  جحلا  لضفأ  امهيأ 
-14، مهيلع قيـضأ  ينأ  ثيح  نيملـسملل  ةيذأ  هيف  اذه  يلمع  نأب  سانلا  ضعب  يل  لاق  دقلو  دمحلا - هللو   - ماع لك  يف  جحلا  يل  لصحي  ةأرما  انأ 

؟. ًاريخ هللا  مكازج  يل  مكهيجوت  امو  مكتليضف  يأر  امف  داشرإلاو ، هيجوتلاب  ءاسنلا  نم  يعم  بهذي  نم  ديفأ  ينأ  مغر 
اي15- كهيجوت  امف  يعسلاو ، فاوطلا  يف  مرحلا  يف  ةصاخ  رعاشملا  ةيدأت  دنع  لاوجلا  مادختسا  ةرثك  رهاظ  لكشب  رـضاحلا  تقولا  يف  ظحالي 

؟. دلاولا ةليضف 
؟.16- هيلع بترتي  اذامو  جاح ، وهو  هدلب  يف  يحضي  نأ  دارأ  نم  لمعي  فيك 
ءادأ17- نم  اهعم  نكمتي  مل  تاباصإل  ضرعت  ثيح  ىفـشتسملا  ىلإ  هلقن  متو  يرورم ، ثداحل  ضرعت  ةـكم  فراشم  ىلعو  ةرمعلاـب  مرحأ  لـجر 

؟. خيشلا ةليضف  اي  هيلع  اذامف  ةرمعلا ،
دنع18- اهلثم  كلذكو  تاولـص ، ثالث  تاقوأ  انيلع  رم  ًابيرقت ، ةعاس  ةرـشع  عبرأ  ةلحرلا  ترمتـساو  لمعلا ، باسحل  ةكلمملا  جراخ  ىلإ  ترفاس 

نأب انل  حمسي  الو  ةالصلل ، ةبسانم  نكامأ  دوجو  مدعل  دعاقملا  ىلع  سولج  نحنو  انيلص  اننأ  خيـشلا : ةليـضف  اي  يلاؤس  ةكلمملا ،  ىلإ  انعوجر 
؟. انيلع قش  ولو  ىتح  فوقولا  انيلع  بجي  مأ  ةحيحص  انتالص  لهف  تارمملا ، يف  يلصن 

الو19- مهتويب ، نم  مهماعط  مهعمو  ةميخ  مهعم  نوذخأي  مهنأل  هفلكي ؛ هل ال  ةبـسنلاب  جحلا  نكل  مالـسإلا ، ةجح  جـحي  ملو  نويد  هيلع  سانلا  ضعب 
هنأل نيدرفم ؛ اوجحيو  جحلا  مهيلع  بجي  له  ًالاير ، نيرـشع  براقي  ام  غلبم  الإ  عفدي  مل  ةـعومجملا  ىلع  ردـق  اذإو  نيزنبلا ، رعـس  الإ  نوفلكتي 

؟. ةلاحلا هذه  يف  يده  مهيلع  سيل 
ريثكل20- لابقإ  لحم  تحبصأ  يتلا  ةيبرغملا  وأ  ةيسنرفلا  تاءابعلا  مامكأ  نم  جذامن  ةعبرأ  يلاؤس  عم  مكل  قفرأو  تاءابعلا  ةطايخل  لحم  يدنع 

نوفيـش مك  ثلاثلا : جذومنلا  رخآ ، عون  ليتندـب  مك  يناثلا : جذومنلا  ليتند ، مك  لوألا : جذومنلا  سرادـملا . يف  تاـيتفلا  ةـصاخبو  ءاـسنلا  نم 
هذـه لثم  يف  تـالحملا  باحـصأ  يناوخإو  يهيجوتو  اـهمكح  ناـيب  مكتليـضف  نم  وجرأ  لوقي : دـلجب . زرطم  مك  عبارلا : جذومنلا  لـمخم  ىلع 

؟. اهتقحالم عيطتسن  ىتح ال  ددجتت  يتلا  تاليدوملا 

55b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.68  ) ( 529  )  ( 201  ) 

 :- تايوتحملا  

لابقإ1- لحم  تحبـصأ  يتلا  ةيبرغملا  وأ  ةيـسنرفلا  تاءابعلا  مامكأ  نم  جذامن  ةعبرأ  يلاؤس  عم  مكل  قفرأو  تاءابعلا  ةطايخل  لحم  يدنع  ةمتت 
مك ثلاثلا : جذومنلا  رخآ ، عون  ليتندـب  مك  يناـثلا : جذومنلا  لـيتند ، مك  لوـألا : جذومنلا  سرادـملا . يف  تاـيتفلا  ةـصاخبو  ءاـسنلا  نم  ريثكل 
لثم يف  تالحملا  باحـصأ  يناوخإو  يهيجوتو  اهمكح  نايب  مكتليـضف  نم  وجرأ  لوقي : دـلجب . زرطم  مك  عبارلا : جذومنلا  لـمخم  ىلع  نوفيش 

؟. اهتقحالم عيطتسن  ىتح ال  ددجتت  يتلا  تاليدوملا  هذه 
مكتحيصن2- امف  هئاقب ، ىلع  ترصأ  يتدلاو  نأ  الإ  لزنملا  نم  هجارخإ  تلواح  دقو  نويزفيلت ، زاهج  انلزنم  يف  كرت  دقو  هللا  همحر  يدلاو  يفوت 

؟. هيف ام  مكافخي  الو  مكعمست  نآلا  يهو  يتدلاول 
ثيح3- ةرمعلا ، متأو  يفوطو  ًاديج  يرفثتسا  اهل : تلقو  تدهتجاف  يتجوز  تضاح  مرحلا  لوخد  لبقو  ةرمع ، لمعل  تبهذو  ةديرب  يف  ميقم  انأ 

؟. مكتليضف يأر  امف  ىرخأ ، ةرم  ةدوعلا  وأ  راظتنالاو  ثكملا  عيطتسن  اننأ ال 
هذـه4- لك  لهج ، نع  عادولا  فاوط  فطأ  ملو  ًايئاهن ، قيرـشتلا  مايأ  تارمجلا  مرأ  ملف  لـهج : نع  ءاـطخألا  ضعب  تلمعو  ةنـس  لـبق  تججح 

؟. ةرافك يل  لهف  ًادج ، ةبعص  يفورظو  نآلا  جاوزلا  ىلع  لخاد  انأو  ءايشألا 
؟.5- دئالقلاو ءانحلاب  ةيحضألا  ميلعت  مكح  ام 
؟.6- نيدلا بحاص  نم  ناذئتسالا  نم  دب  وأ ال  ئزجت  له  لجؤم ؛ نيدب  تناك  اذإ  ةيحضألا  مكح  ام 
كلذكو7- تابلاطلا  ىلإ  دـلاولا  ةليـضف  اي  كهيجوت  امف  ًايموي ، دادزت  يهو  بجاحلا ، صمن  ةرهاظ  سرادـملا  يف  تابلاطلاو  تايتفلا  نيب  رـشتنا 

؟. تانبلا ميلعت  يف  نيلوئسملاو  تاملعملا  ىلإ 
كلذب8- اونوكي  له  ليللا ، فصتنم  اهيف  نوضقيو  ىنم  ىلإ  نوبهذيو  ةيزيزعلا  يف  نوميقي  نيذلا  جاجحلا  صوصخب  مكيأر  انل  اودبت  نأ  مكنم  وجرأ 

؟. تيبملا بجاو  اودأ  دق 
؟.9- لوقلا اذه  يف  كيأر  ام  لاجملا ، هريغل  حسفي  نأ  ةجحب  ةثلاثو  ةيناث  ةرم  جحي  الأ  جح  نم  حصني  سانلا  ضعب 

-10. كلذ يف  نوبغري  مهنأب  ًاملع  مهلام ؟. نم  مهيبأل  ججحأ  نأ  يل  قحي  لهف  يدنع ، لام  مهلو  راصق  ماتيأ  ىلع  يلو  انأ 
لهف11- تاريبكتلا ، ببس  وه  ام  نفرعي  ءاسنلاو ال  ةزانج ، كانه  نأ  ملعن  ةيفلخلا ال  فوفصلا  يف  اننأ  لاكـشإلاو  ةزانجلا ، ىلع  ليلق  لبق  انيلص 

؟. ءيش كلذ  يف  له  ىثنأ  وأ  ركذ  اهنأو  ةزانجلا  نع  مامإلا  ملعأ  اذإ 
؟.12- ًاضيأ عامجلا  طرشب  وأ  اهتنب  ىلع  دقعلا  درجمب  مرحت  له  ةجوزلا  مأ  كلذكو  عامجلاب ؟. مأ  اهمأب  لوخدلا  درجمب  ةبيبرلا  مرحت  له 

56a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.26  ) ( 533  )  ( 201  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةراهطلا يف  سانلا  اهب  نواهتي  ءايشأ  ىلع  مالكلا 
-2. اهسفن ةالصلاب  نواهتلاو  ةالصلا  يف  نانئمطالا  سانلا  اهيف  نواهتي  يتلا  ءايشألا  نم 
-3. هللا تيب  جح  ماكحأ  سانلا  اهيف  نواهتي  يتلا  ءايشألا  نم 
-4. عويبلا اياضق  سانلا  اهيف  نواهتي  يتلا  ءايشألا  نم 
نم5- اذـه  نإ  هل : انلق  اذإف  ًاليوط ، ًاتقو  امهلـسغ  يف  ذـخأيو  نيعارذـلا  لسغ  ىلإ  يتأـي  مهلاوحأ  ضعب  ىلإ  ترـشأ  نيذـلا  نيـسوسوملا  ضعب 

يه امو  هل ، مكتحيصن  يه  امف  هجوتي ، الو  هحصننف  مأ ال . هلفـسأ  ىلإ  ءاملا  لصو  له  ىرت  يناوطـسأ ال  لكـش  ىلع  عارذلا  لاق : ساوسولا .
؟. عوضوملا اذه  لثم  جلاعت  يتلا  بتكلا 
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؟.6- ءوضولا دنع  ديدج  نم  ةروعلا  لسغي  لهف  ةالصلا ، تقو  ءاجو  ثدحلا  دعب  هتروع  ناسنإلا  لسغ  اذإ 
؟.7- موصلاو ةالصلا  كرتت  له  اهموصو ، اهتالص  مكح  ام  مد  اهنم  لزن  لماح  ةأرما 
؟.8- سجني يذلا  مدلا  وه  امو  مأ ال ؟. سجن  مدلا  له  ديلا ، يف  حرج  نم  مد  بوثلا  ىلع  عقو  اذإ  مكحلا  ام 
؟.9- ةبانجلل لسغلا  دنع  مميتأ  لهف  اهيلع ، حسمأل  يدي  لصت  الو  ربش  رادقمب  ةقزل  يرهظ  يف 

هذه10- ىلع  أطي  نأ  ئـضوتملل  زوجي  لهف  رثأ ، يأ  هل  دجوي  الو  لوبلا  اذه  فشني  تقولا  عم  نكلو  شرفلا  ىلع  نولوبتي  راغـص  لافطأ  يدنع  انأ 
؟. شرفلا

؟.11- كيف هللا  كراب  هجورخ  يف  طباض  كانه  له  مأ ال ، ينم  جرخأ  يردأ  ةوهشلاب ال  ركفأ  امدنعف  يذملا ، جورخ  نقيت  مدع  نم  يكتشأ  انأ 
عامتجا12- اهيف  عمتجن  انك  ةـعرزملاب ، اـنل  ةـحارتسا  يف  شدـلا  زاـهجب  اوتأ  يناوخإ  نأ  يهو  ىولبب  تيلب  ينكلو  دـمحلا - هللو   - مزتلم باـش  اـنأ 

رظنت اذامل ال  يل : لاقو  ناطيشلا  يناتأ  ةرتف  دعب  مث  عامتجالا ، يف  مهنع  تعطقنا  مث  يل ، اوبيجتـسي  ملو  هللاب  مهتفوخو  مهتحـصان  ةلئاعلا ،
يلهأو ال هيلإ  رظنأ  تذـخأف  ةبيـصملا  هذـه  يف  تعقو  ىتح  يل  سوسوي  ذـخأ  مث  هتددر ، ًالطاب  ناك  نإو  هتلبق  ًاقح  ناك  نإ  زاـهجلا ، اذـه  ىلإ 
، راهني داكي  فرج  ىلع  نآلا  انأو  مهملع  ريغب  هلغـشأو  بهذأف  ةولخلا  يف  امأ  مهمامأ ، هنم  مهرذحأو  مهحـصانأ  ينإ  لب  نآلا ، ىلإ  كلذ  نوملعي 

؟. كلذ نم  هللا  كامح  ةبيصملا  هذه  يف  لحلا  امف 
طبترم13- هنأ  ثيح  انعجرو ، ةرمعلا  يجوز  ىدأف  ءاسنلا  يتأي  ام  ينءاج  ةرمعلا  ءادأ  لبقو  ةـمرحم ، تنكو  ةدـج  ىلإ  يدـلب  نم  تمدـق  ةأرما  انأ 

هنأ ملعن  ملو  ًابيرقت ، تاونس  ثالث  ذنم  كلذ  ناكو  كلذ ، دعب  جحلاو  ةرمعلا  كسانم  انيدأو  انلزن  مث  نيجوزك ، ةيعيبط  ةايحلا  انب  تراسو  لمعب ،
يل رـسيتي  مل  يتلا  ةرمعلا  نع  اهنأ  ونأ  مل  ةرمعلا  كسانم  تيدأ  امدـنع  ينأ  ملعلا  عم  نآلا  يلع  اذامف  ًابيرق ، الإ  ةرمعلا  ءادأ  يلع  يغبني  ناك 

؟. اهب مايقلا 
لبق14- الإ  ملعأ  ملو  اهيف  هتفخأو  تيبلا  اياوز  دحأ  يف  ةقيمع  ةرفح  هل  همأ  ترفحف  ًاتيم  دلو  هل  خأل  مهتيب  يف  ربق  مكح  نع  يبالط  دـحأ  ينلأس 

؟. رثأ هل  دجوي  دق ال  هنأ  ملعلا  عم  نآلا  ربقلا  اذه  شبني  له  كلذكو  تيبلا ؟. يف  ةالصلا  مكح  امف  تاونس ، نامث  نآلا  هيلع  رم  دقو  مايأ ،
يلع15- ركني  نسلا  رابك  ضعب  نكلو  عوبسألا ، مايأ  نم  موي  ءانثتسا  نودبو  رارمتـساب  ءاشعلاو  رـصعلا  ةالـص  دعب  ًاسورد  يقلأ  دجـسم  مامإ  انأ 

؟. يعرش مكح  كانه  لهف  كلذ ، نوهركي  مهورصاع  نيذلا  مهخئاشم  نأ  ةجحب  ةعمجلا  موي  يف  ثيدحلا 
اهيف16- قفوأ  مل  ةـثالث  ماـيأ  يلع  رمي  دـقو  رجفلا ، ةالـص  ينتوـفت  ناـيحألا  ضعب  يفو  دجـسملا ، يف  تاولـصلا  عـيمج  ىلع  بظاوـم  لـجر  اـنأ 

ةعبرأ وأ  ثالث  رهـشلا  يف  رركتي  خيـش  اي  اذـهو  رجفلا ، ةالـص  لصأ  مل  اذإ  ًادـج  ًاقلق  ًامدان  نوكأو  مايقلا ، يتينو  مانأ  ينأ  ملعلا  عم  اـهروضحل ،
؟. لمعلا امف  مايأ ،

56b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.17  ) ( 548  )  ( 183  ) 

 :- تايوتحملا  

اهيف1- قفوأ  مل  ةـثالث  مايأ  يلع  رمي  دـقو  رجفلا ، ةالـص  ينتوفت  نايحألا  ضعب  يفو  دجـسملا ، يف  تاولـصلا  عيمج  ىلع  بظاوم  لجر  انأ  ةـمتت 
ةعبرأ وأ  ثالث  رهـشلا  يف  رركتي  خيـش  اي  اذـهو  رجفلا ، ةالـص  لصأ  مل  اذإ  ًادـج  ًاقلق  ًامدان  نوكأو  مايقلا ، يتينو  مانأ  ينأ  ملعلا  عم  اـهروضحل ،

؟. لمعلا امف  مايأ ،
فصي2- سوبلملا  ناك  اذإ  ءالؤه  ةالص  مكح  امف  ليوارسلا ، نم  ريصقلاو  فيفخلا  سبلي  سانلا  نم  ريثكو  فيص ، نمز  نمزلا  خيـشلا .. ةليـضف 

؟. كددسو هللا  كقفو  ةروعلا  فشي  وأ 
كلذ3- نم  لقأ  وأ  ةعاس  عبر  ةرتف  دعب  مث  رمجتـسأ ، ًانايحأو  ركذلا ، لسغأ  مث  هجورخ ، لامتكال  داتعملا  ردق  رظتنأ  لوبلا  دـعب  خيـشلا .. ةليـضف 

؟. يعم لصحي  رارمتساب  اذه  نأ  ًاملع  لعفأ  اذامف  ًابيرقت ، ثالث  وأ  نيتطقن  ردقب  ركذلا  نم  برست  دق  لوبلا  نم  ًائيش  دجأ 
ةالـصلل4- أضوتأو  لـمحلا ، ببـسب  فيفخ  لوبلا  نم  طـقن  يلع  لزني  ماـمحلا  نم  جورخلا  دـعب  ًاـمئادو  ىلوـألا ، روهـشلا  يف  ةـلماح  ةأرما  اـنأ 

؟. مأ ال ةحيحص  يتالص  له  فرعأ  الو  يلصأو  ءوضولا ، دعب  يلع  لزني  تقولا  ضعب  هنأل  ةالص ؛ لكل  وأ  ةضورفملا 
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-5، طقف هدوقن  هل  ظفحت  نأ  لجأ  نم  اهلعج  نمو  ءارـشلاو ، عيبلل  ةدـعملا  مهـسألا  نيب  قرفي  له  ىكزت ؟. فيك  مهـسألا  ةاكز  مكح  نع  يلاؤس 
؟. اهئامن ىلع  يكزن  فيكو  اهلوح ؟ تقو  وه  امو  اهئارش ؟ نيح  ءارشلاو  عيبلا  دصقل  سيل  نكل  اهعيبي  دق  هنإف  تقو  يف  حبر  اهل  لصح  نإو 

ةلدألا6- حوضو  مدعل  اهدنع  ًارئاح  فقي  ملـسملاو  ةيعامتجالا ، تالكـشملا  ضعب  دالبلا  هذـه  ريغ  يف  ةملـسملا  تاعمتجملا  يف  ملـسملا  هجاوي 
هب ريعت  ًابيع  كلذ  راص  ةأرملا  نتخت  مل  اذإ  اندالب  يفو  دـعب ، نتخي  ملو  ةرـشاعلا  نغلبو  تاـنب  يدـنع  نأ  وه  ينقلقي  اـممو  ةـيفاكلا ، ةـيفاشلا 

حيرتسي ىوتف  انوتفت  نأو  يتلاح ، يفو  يلثم  وه  نمم  ريثكللو  يل  حضوت  نأ  وجرأف  عمتجملا  اذه  نمض  انأو  ةلجخم ، ءايشأب  اهنوفـصيو  ةأرملا 
؟. انعمس امك  ةأرملل  ةنس  ءاسنلا  ناتخ  له  اهيلإ : نئمطيو  ملسملا  اهعم 

ةروس7- أرقأ  نأ  ضرملا  اذـه  نم  هللا  ينافاع  نإ  ترذـنف  هضرم  يلإ  لقتني  نأ  تيـشخف  ضيرمب  طلتخأ  تنك  خيـشلا .. ةليـضف  لوقت : ةـلئاس 
؟. ًانايحأ كلذ  يف  ًةبوعص  دجأ  نآلاو  موي ، لك  يف  ةرقبلا 

-8- تام ينعي :  - ةـينملا لجرلا  اذـه  تفاو  نماثلا  مويلا  يف  ىنم  يف  اوناكو  ةرمعلا  كسانم  دـعبو  هتاوخأ ، ضعبو  همأ  عم  ةرمعلا  ىلإ  بهذ  لجر 
؟. هتاوخأ ةيقب  ىلعو  اهمزلي  اذامو  مكحلا  امف  جحلا ، نكرتو  هتاوخأ  ةيقب  عم  همأ  تبهذ  كلذ  دعبو 

ردغلاو9- ةنايخلاك  ءوسب  ركذت  اهنأ  تايـصخشلا  ضعب  حرـش  يف  يلع  رمي  هنأ  وهو  خيـشلا : ةليـضف  اي  لاكـشإ  يدنعو  خيراتلا  ةدامل  سردم  انأ 
؟. ةبيغ ربتعي  هركت  امب  تايصخشلا  هذهل  يركذ  له  ةملسم ، تايصخشلا  هذه  نوكت  دقو  كلذ ، ريغ  وأ  ةقلخلا  ةمامد  وأ  ربكتلاو  دهعلا  ضقنو 

-10، كلذب ًةلهاج  اهسأر  ىوس  اهدسج  لسغت  ةبانجلل  لستغت  امدنع  تناك  اهجاوز  ةيادب  يفو  ةنـس ، نيرـشعو  سمخ  نم  رثكأ  ذنم  ةجوزتم  ةأرما 
تثكم يتلا  ةدملا  تناك  مك  يردت  الو  ةليوط ، ًةدم  هيلع  رم  رمألا  اذه  نأ  ًاملع  اهتلـص  يتلا  تاولـصلا  كلت  مكح  امف  مكحلاب ، اهجوز  اهربخأف 

؟. لاحلا هذه  ىلع 
؟.11- هلبق عفرن  نأ  انل  زوجي  مأ  هفلخ  دجسن  مامإ  انل  نوكي  له  ةعامج ، انك  اذإ  نآرقلل  انتءارق  دنع  ةالصلا  ريغ  يف  ةوالتلا  دوجسل  ةبسنلاب 
اهل12- يتلا  اهتنبا  تكرتو  اهل ، ةجاح  يف  تبهذ  اهنأ  يهو  ةنس  نيسمخ  لبق  ةصق  اهل  تلصح  ةنس  نيعـستلا  براقي  ام  رمعلا  نم  اهل  ةأرما  هذه 

ىلع لهف  أمظلا ، نم  تتام  دق  اهتدجوف  اهنع  ثحبت  تبهذف  تنبلا ، دجت  مل  تيبلا  ىلإ  تعجر  املف  اهتاوخأ ، دنع  تيبلا  يف  نيتنس  نم  ًابيرق 
؟. ةيدلا عفدت  نملف  ةرافك  اهيلع  ناك  اذإو  ةرافك ؟. ةأرملا  هذه 

؟.13- لاملا اذه  عفدأ  نأ  يل  زوجي  لهف  ًاكص ، اهيلع  كل  جرخأل  لاملا  نم  ًاغلبم  ينطعأ  سانلا : دحأ  يل  لاقف  ًاكص ، اهيلع  جرخأ  مل  ضرأ  يل 
ةداع14- نم  تحبصأ  اهنأب  ًاملع  ًاعرش ؛ ةزئاجلا  رومألا  نم  يه  له  تالفحلا  ءانثأ  حارفألا  روصق  يف  ءاسنلل  روخبلا  عضو  مكح  نع  لأسأ  نأ  دوأ 

؟. اهنع يبنجأ  لجر  عم  وأ  قئاسلا  عم  بكرتو  ةأرملا  جرخت  دقو  مهمئالو ، يف  سانلا 
؟.15- اهيلع قفنم  ريغ  ةلماعملا  يف  ساق  وهف  لوقت : اهجوز  نم  اهقح  نع  لأست  ةأرما 
ىلإ16- لخدي  لهف  ةضافإلا ، فاوطل  ةكم  ىلإ  عجر  يفـش  امل  مث  هدلب ، ىلإ  داعف  كلذ  نع  هدعقأ  ضرمل  ةضافإلا  فاوط  نم  جاحلا  نكمتي  مل  اذإ 

؟. ًالالح اهلخدي  مأ  ًامرحم  ةكم 
انعمس17- دقو  ءاسنلا ؟. نم  ًاريثك  جرخت  ةبوطرلا  نأ  ثيح  ةضيرف  لكل  ءوضولا  اهيلع  بجي  مأ  دحاو  ءوضوب  نيتالـص  يلـصت  نأ  ةأرملل  حصي  له 

؟. بايثلا تباصأ  اذإ  ةسجن  مأ  ةرهاط  يه  له  ةبوطرلا  هذه  مث  ةأرملا ، نم  جرخت  يتلا  ةبوطرلا  يف  ىوتف  مكل 
يخأ18- هنكـسي  ناك  لزنملا  اذهو  يراقعلا ، كنبلل  طاسقأ  هيلع  لزنم  ادـع  ام  دـمحلا - هللو   - نيد هيلع  سيلو  تاونـس  رـشع  لبق  يدـلاو  يفوت 

، هيلع قح  يف  ثحبلا  ينم  بلطي  ةـنيعم  لاح  يف  مانملا  يف  يدـلاو  تيأر  ةرتف  لبقو  ةنـس ، لك  يف  كنبلا  طاسقأ  ددـسي  نأ  لباقم  ربكألا 
اي يلاؤس  ةقثلا ، مدعب  ينمهتاو  ةباجإلا  نم  برهت  هتلأس  امدنعو  كنبلل ، ةيلاتتم  طاسقأ  ةـثالث  ددـسي  مل  يخأ  نأ  يل  نيبت  كنبلل  يلاؤس  دـعبو 
يف مثإلا  عقي  نم  ىلعو  ديدستلا ؟. يخأ  ضفر  لاح  يف  طاسقألا  هذه  ديدست  يلع  بجي  له  لاحلا ، هذه  يف  انأ  ينمزلي  اذام  دـلاولا : ةليـضف 

؟. يدلاو ةمذ  ءاربإ  ديرأو  ديج  يبتارو  فظوم  ينأ  ًاملع  دادسلا ؛ مدع  لاح 
ةالصلا19- زوجت  له  يددرتلا ؟. زاهجلا  اذه  دوجو  عم  ةالصلا  مكح  امف  ىدصلا ، زاهج  ةرهاظ  دجاسملا  نم  ريثك  يف  رـشتنا  دقل  خيـشلا .. ةليـضف 

سانلا ضعب  ةظوحلم : زاهجلا . اذه  هب  دجاسملا  نم  دجـسم  يف  ةالـصلا  نع  عنتما  مكتليـضف  نأب  تعمـس  دقو  زاهجلا ؟. اذـه  هب  دجـسم  يف 
؟. ميرحتلا ليلد  نيأ  لوقي :

اذه20- اوعدتبا  دق  براوشلا  لاوط  ضعب  نألو  فييزتلا ، اذـه  اوعدـتبا  لوقلا  اذـه  باحـصأ  نأ  حاكنلل  تنذـئتسا  اذإ  ركبلا  توكـس  نأب  لوقلا  نإ 
؟. يروكذلا بالتسالا  ىلإ  ًالصأ  دوعي  كلذف  فييزتلا ،

-21. ةلئسأ
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57a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.33  ) ( 576  )  ( 230  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. هطورشو حاكنلا  نع  مالكلا 
-2. ةجوزلاو جوزلا  اضر  حاكنلا : طورش  نم 
-3. يلولا دوجو  حاكنلا : طورش  نم 
-4. روهملا ريسيت  حاكنلا  يف  اهب  مامتهالا  بجي  يتلا  رومألا  نم 
-5. قالطلا وهو  حاكنلا  سكع  حاكنلا : باب  يف  هب  متهي  امم 
-6. ةقرافملا ةأرملا  ةدع  طباوض 
جاوزلا7- ديرأو  نيدلاو ، بلقلا  دسفت  يـصاعم  يف  عوقولا  يـسفن  ىلع  فاخأو  ةرم ، اهبلغأو  ةرم  ينبلغت  تراصف  ةوهـشلا  نم  يناعأ  باش  انأ 

ىلإ بحأ  رمألا  يأف  يريغ ، نم  ًالام  ذـخآ  نأ  ىبأت  يـسفن  نكلو  جاوزلل  ًالام  ينطعي  نم  كانه  خيـشلا : ةليـضف  اي  يلاؤس  لام ، يدـنع  سيلو 
؟. هلضف نم  هللا  ينينغي  ىتح  فعتسأ  مأ  لاملا ، ذخآ  هللا :

عقو8- املكو  كلذ ، نم  هسفن  ىلع  فاخيو  يصاعملا  ضعبب  ىلتبم  وهو  جاوزلا  هل  رـسيتي  مل  لجر  ةيتآلا : ةلاحلا  يف  ءاصتخالا  مكح  نع  يلاؤس 
هنإ مث  ًارارم ، هنم  اذه  رركت  دقو  ىرخأ ، ةرم  عقي  نأ  ثبلي  مث ال  ةيناث ، ًةرم  دوعي  الأ  رذن  وأ  فلحو  ًاروف ، هنع  علقأو  هنم  بات  كلذ  نم  ءيش  يف 
ًةبوت تبت  اذإ  كنإ  هل : لاقو  كلذ  نع  ىهن  ملسو  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  هل  ركذف  ملعلا  ةبلط  ضعب  راشتساف  ءاصتخالا  ىلع  مزع 
نذإب اذه  كرضي  مل  ىرخأ  ةرم  تبت  مث  فارسإ  ريغ  نم  كلذ  نم  ءيـش  يف  تعقو  كنأ  ضرف  ول  ىتح  اهلبق ، ام  بجت  ةبوتلا  هذه  نإف  ًاحوصن 

حضتفأو يرمأ  فشكني  نأ  فاخأ  ينإف  ينع ؛ زواجتيو  يل  رفغيس  هللا  ناك  نإ  هلوقب : هيلع  در  لجرلا  اذه  نأ  الإ  كلذ ، يف  ًاثيدح  هل  ركذو  هللا ،
ىتحو ةدسفملا  هذهل  ًأرد  ءاصتخالا  ىلع  مزاع  وهف  اذه  لجأل  تيقب ؛ ام  يهجو  يف  راع  ةمصو  نوكتسو  ًادبأ ، يل  اهوسني  نل  مهو  سانلا ، دنع 

؟. ءازجلا ريخ  هللا  كازج  رمألا  اذه  يف  هل  كهيجوت  امف  ملعلا ، بلطو  هللا  ةعاطل  غرفتي 

57b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.88  ) ( 540  )  ( 197  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- عقو  املكو  كلذ ، نم  هسفن  ىلع  فاخيو  يـصاعملا  ضعبب  ىلتبم  وهو  جاوزلا  هل  رـسيتي  مل  لجر  ةيتآلا : ةـلاحلا  يف  ءاصتخالا  مكح  ةـمتت 
هنإ مث  ًارارم ، هنم  اذـه  رركت  دـقو  ىرخأ ، ةرم  عقي  نأ  ثبلي  مث ال  ةـيناث ، ًةرم  دوعي  الأ  رذـن  وأ  فلحو  ًاروف ، هنع  علقأو  هنم  بات  كـلذ  نم  ءيش 
ًةبوت تبت  اذإ  كنإ  هل : لاقو  كلذ  نع  ىهن  ملسو  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  هل  ركذف  ملعلا  ةبلط  ضعب  راشتساف  ءاصتخالا  ىلع  مزع 
نذإب اذه  كرضي  مل  ىرخأ  ةرم  تبت  مث  فارسإ  ريغ  نم  كلذ  نم  ءيـش  يف  تعقو  كنأ  ضرف  ول  ىتح  اهلبق ، ام  بجت  ةبوتلا  هذه  نإف  ًاحوصن 

حضتفأو يرمأ  فشكني  نأ  فاخأ  ينإف  ينع ؛ زواجتيو  يل  رفغيس  هللا  ناك  نإ  هلوقب : هيلع  در  لجرلا  اذه  نأ  الإ  كلذ ، يف  ًاثيدح  هل  ركذو  هللا ،
ىتحو ةدسفملا  هذهل  ًأرد  ءاصتخالا  ىلع  مزاع  وهف  اذه  لجأل  تيقب ؛ ام  يهجو  يف  راع  ةمصو  نوكتسو  ًادبأ ، يل  اهوسني  نل  مهو  سانلا ، دنع 

؟. ءازجلا ريخ  هللا  كازج  رمألا  اذه  يف  هل  كهيجوت  امف  ملعلا ، بلطو  هللا  ةعاطل  غرفتي 
ام2- يطعي  لهف  جوزتي ، فوس  قيدص  هلو  فصنلا ، يلاوح  غلبملا  اذه  نم  يقب  هنكل  لاملا ، نم  ًاغلبم  جاوزلا  ضارقإ  قودنـص  نم  فلـست  لجر 

؟. ضارقإلا قودنص  ىلإ  هعجري  وأ  هقيدصل  يقب 
؟.3- لعفأ اذامف  يدلاو ، ربب  ءافولا  مدع  نم  ًافوخ  هكرتأ  ينكلو  جوزتأ  نأ  ديرأ  خيشلا .. ةليضف 
؟.4- اهتدع لوطت  الئل  ضيحلا  لازنإل  ًابوبح  لوانتت  نأ  نيرهش  لك  يف  ضيحت  يتلا  ةقلطملا  ةأرملل  قحي  له 
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ًاكلم5- نوكيل  هريغو  ثاثأ  نم  ةيجوزلا  تيب  هيوتحي  ام  لك  ةباتكب  جوزلا  موقي  نأ  يهو  ةمئاقلاب ، ىمـسي  امب  الإ  جاوزلا  متي  نادلبلا ال  ضعب  يف 
؟. دالبلا كلت  يف  فرع  هنأل  عرشلا  نم  ربتعي  اذه  لهف  نآلا ، ةدوجوم  ريغ  ءايشأ  ةباتك  ىلع  جوزلا  ربجي  امبرو  قالطلا ، ةلاح  يف  ةجوزلل 

ةدعلا6- نم  جرخت  ىتم  خيـشلا  ةليـضف  اي  ملعت  نكلو ال  ةدعلا ، نم  ناموي  الإ  اهيلع  يقب  امو  مايأ ، ةينامثو  رهـشأ  ةـعبرأ  لبق  اهجوز  يفوت  ةأرما 
؟.. كلذ نوكي  ىتم  مأ  هحور  جورخ  تقو  يف  له 

دحاو7- لك  ىداني  اذامبف  ةحيحـصب  تسيل  ةرابعلا  هذه  تناك  اذإف  معب ، اهجوز  يبأل  ةجوزلا  ءادنو  ةلاخب ، جوزلا  لبق  نم  ةجوزلا  مأ  ءادن  مكح  ام 
؟. امهنم

لمحلا8- عنم  بوبح  ضعب  لامعتسا  اهنم : ًابابـسأ  وأ  ًايقلخ  ًاببـس  كلذل  لعلو  ءاسنلا ، ضعب  يف  مقعلا  لوصح  وهو : عمتجملا  يف  رثك  مهم  رمأ 
ىرخأ جوزتي  نأ  جوزلل  له  خيشلا : ةليضف  اي  يلاؤس  اهب . ملعن  ءادعألا ال  اهب  ديكي  رومأ  ًاثلاث : ضيحلا . عناوم  لامعتـسا  ًايناث : جاوزلا . لوأ  يف 

نوملعت لهو  دلاولا ؟ ةليـضف  اي  كهيجوت  امف  هيف ، اهل  لخد  رمأ ال  يف  اهملظ  نم  فاخي  هنكلو  هتجوز ، بحي  وهو  تاونـس  ةدعل  ةـيرذلا  رخأتل 
؟. كب هللا  انعفن  كلذل  ًايعرش  ًاجالع 

؟.9- يضاقلا ديب  اهجاوز  نأ  مأ  اهجوزي  يلو  اهل  دجوي  مل  اذإ  ةعاضرلا  نم  هتخأ  جوزي  نأ  ةعاضرلا  نم  خألل  زوجي  له 
نم10- هب  نوموقي  امل  باتك  لهأ  مهنأب  تقولا  اذـه  يف  ىراصنلاو  دوهيلا  ىلع  قلطي  لهف  باتكلا ، لهأ  نم  جاوزلا  زوجي  هنأ  هللا  كـظفح  تركذ 

جاوزلا زاوج  نيب  عمجلا  فيك  ًايناث : مهنم ؟. ءيرب  وهو  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  ىسيعل  مهباستناو  تاونس  رـشع  لك  يف  مهبتكل  ديدجتو  فيرحت 
ةريزج نم  ىراصنلاو  دوهيلا  اوجرخأ  برعلا ،  ةريزج  يف  نانيد  ىقبي  ـال  لوقي ( : ملـسو  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلاو  باـتكلا  لـهأ  نم 

؟. يل كلذ  حيضوت  وجرأ  برعلا ) 
اذه11- كعانتماب  كنإ  لوقيو : ةدشب  ينرهني  نآرقلا  يف  كلذ  ةمرح  هل  نيبأ  امدنعو  ضيحلا ، ءانثأ  يف  عامجلا  ىلع  ينربجي  يجوز  خيشلا  ةليـضف 

يف نهوئطي  نأ  ىلع  مهتاجوز  نوربجي  امبر  نيذلا  كئلوأو  هلاثمأو ، لجرلا  اذهل  خيـشلا  ةليـضف  اي  كهيجوت  امف  ينيفعت . الو  مارحلل  يننيعفدت 
؟. نهرابدأ

؟.12- بيبانألا لافطأ  ةيلمع  لامعتسا  نيميقعلا  نيجوزلل  زوجي  له 
لاجرلا13- سلجيو  توصلا ، تاربكمب  ءانغلا  تاوصأ  عفر  نم  لصحي  اميف  سارعألاو  حارفألا  تالاص  باحصأ  ىلإ  خيشلا  ةليضف  اي  ةملك  نم  له 

؟. مكيأر امف  تايتفلا  ءانغ  نوعمتسي 
-14، دوهشلا ةداهـشو  ةقلطملا  ظفل  عامـسب  ةهجلا  كلت  نع  لوئـسملا  ينفلكيف  قالط ، قيثوت  ديري  نم  اهعجاري  ةيمـسر  ةهج  يف  لمعأ  لجر  انأ 

يلع بجي  اذامو  مأ ال ؟. ًاعرـش  غئاس  ءارجإلا  اذه  لهف  رذعتم ، كلذ  نأل  قالطلا  نيح  ةأرملا  لاح  نم  دكأتلا  نود  قالطلا  عوقوب  اذـهب  يفتكيو 
؟. ًاريخ هللا  كازج  ةأرملا  لاح  نم  دكأتلل 

رفـسلا15- مدعب  حصن  اذإف  ةرفاك ، ةيبرغ  وأ  ةللحتم  ةيبرع  دالب  ىلإ  ءاوس  ةجح  ريغب  وأ  ةجحب  ةكلمملا  جراخ  ىلإ  بهذـي  ةزاجإلا  يف  سانلا  ضعب 
هللا ىسع  هلاثمأو  هل  كتحيصن  امو  يل ؟. ًابيرق  ناك  نإ  ههاجت  يبجاو  امف  كلذ . وحنو  ةيلاغ  اندنع  راعـسألاو  حابملا ، هيفرتلا  نم  اذه  نإ  لاق :

؟. كب عفني  نأ 
؟.16- ةرزإلاك ةقبر  هيلع  طيخ  دق  يذلا  مارحإلا  سبل  زاوج  مكنع  انعمس  خيشلا .. ةليضف 
اذه17- لهف  لاؤسلا . لح  دعأ  ددحم : بلاطل  تلق  اذإ  ًالوأ : ةلاح : نم  رثكأ  يدنعو  بالطلا ، ىلع  بقارأو  ةلئـسألا  عيزوت  ىلإ  رطـضأو  سردم  انأ 

اذإ ًاثلاث : هيف . أطخأ  هنأل  لاؤسلا  لح  ةداعإل  ههابتنا  تفلأ  يكل  حيحـص . وه  له  لاؤسلا  اذـه  ىلإ  رظنا  بلاطلل : تلق  اذإ  ًاـيناث : ًاـشغ ؟. ربتعي 
؟. ثالثلا تالاحلا  مكح  امف  ديدحت . نودب  بالطلا  عيمجل  ًاماع  مالكلا  تلعج 

-18. ةزاجإلا تاقوأ  مانتغا  نع  خيشلل  ةبطخب  طيرشلا  ةمتت 

58a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.74  ) ( 542  )  ( 189  ) 

 :- تايوتحملا  
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-1 . هتاركنمو سابللا  ماكحأ  نع  مالكلا 
-2. ةضوملا ىلع  ءاسنلا  تفاهت 
-3. سابللا يف  روهدتلا  ببسو  تانولطنبلل  ءاسنلا  سبل  ميرحت 
ةضوم4- ترهظ  ةريخألا  ةنوآلا  يفو  نيبناجلا ، نم  وأ  فلخلا  نم  قوقشملا  تسبلو  لفسأ  نم  اهبوث  ةأرملا  تعفر  ةأرملا : سابل  عوضوم  لوح 

بجي ةأرملا ال  عم  ةأرملاو  ءاسنلا ، مامأ  كلذ  نأ  ةجحب  ءيـش  اهرتسي  الف  رهظلا ، ىلعأو  فاتكألاو  ردصلا  دـسجلا  ىلعأ  فشك  يهو  ةدـيدج 
؟. ءاسنلا نم  تاحلاصلاو  لاجرلا  رود  وه  امو  لطاب ؟. مأ  قح  لوقلاو  لمعلا  اذه  لهف  ةظلغملا ، ةروعلا  رتس  الإ  اهيلع 

يندشرأ5- مانملا ؟. يف  اهرجهأ  له  خيشلا ؟. ةليضف  اي  لعفأ  اذامف  انريغ . دحأ  دجوي  الو  كدنع  انأ  لوقتو : ضفرتف  لاطنبلا  علخب  يتجوز  رمآ  انأ 
؟. ةحيصنلا دعب  مثإ  يلع  لهو  ًاريخ ، هللا  كازج 

؟.)) 6- نوقفنت ُْهنِم  َثِيبَْخلا  اوُمَمَيت  الَو  لجو ((: زع  هللا  لوق  ضراعي  لهف  قلخلا ، بوثلاب  قدصتلا  تركذ  خيشلا .. ةليضف 
تلفغ7- نكلو  تاقيملا  قوف  رمنـس  ةقيقد  نيرـشعو  سمخ  دعب  هنأ  ةرئاطلا  دئاق  نلعأ  مث  ةرمعلا ، ةينب  ةدـج  ىلإ  ضايرلا  نم  ةرئاطلا  تبكر 

؟. خيشلا ةليضف  اي  مكحلا  امف  ةرمعلا ، كسانم  انممتأو  قئاقد  سمخ  وأ  عبرأ  رادقمب  تاقيملا  قوف  رورملا  نمز  نع 
ىتأو8- كانه  نم  مرحأو  ليـسلا  ىلإ  بهذ  ةدج  راطم  هلوصو  دـنعف  ثلاثلا  امأو  لوقي : نكل  قباسلا - لاؤسلا  سفن   - لعف امدـعب  بهذ  صخش 

؟. مأ ال ءيش  هيلع  لهف  هترمعب ،
؟.9- ةدافإلاو حيضوتلا  وجرأ  مكحلا  امف  نيعبرألا ، دعب  مدلا  اهنم  جرخ  مث  اهسافن ، ةدم  نم  نيعبرألا  تضق  ةأرما 

58b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.76  ) ( 559  )  ( 247  ) 

 :- تايوتحملا  

؟.1- ةدافإلاو حيضوتلا  وجرأ  مكحلا  امف  نيعبرألا ، دعب  مدلا  اهنم  جرخ  مث  اهسافن ، ةدم  نم  نيعبرألا  تضق  ةأرما  ةمتت 
اذـهو2- رجفلا ، ةالـص  نع  كرخأتب  كسفنل  رظنا  لوقي : هنإ  ثيح  باوصلل  ههيجوت  بعـصلا  نمو  ةـعمجلا ، موي  الإ  ةـعامجلا  عم  يلـصي  يدـلاو ال 

؟. ةلكشملا هذه  ةجلاعمب  موقأل  لثمألا  بولسألا  وه  امف  ًاردان ، يدنع  رخأتلا 
؟.3- لمعن اذامو  ءيش ؟. انيلع  لهف  ةلابزلا ، عم  اهيمرن  مث  ةيذغألا  ةرداصمب  موقن  ةيدلبلا ، يف  يحصلا  مسقلا  يف  لمعأ  انأ 
جوزت4- نم  صخألابو  كلذ  نوزيجت  مكنأ  مكنع  لقن  دقف  كلذ ، حصي  لهف  ةرمعب ، كلذ  دعب  يتأي  مث  نيعوبسأ ، ةدمل  ةدج  يف  هزنتي  نأ  ديري  لجر 

؟. ًاثيدح

؟.5- خيش اي  ميصقلا  لهأ  تاقيم  وه  ام 
؟.6- اهسبل مكح  امف  تاعبقلا ، سبل  بابشلا  رابكو  لافطألا  نيب  رشتنا  ةريخألا  ةنوآلا  يف  خيشلا .. ةليضف 
موقتو7- ةكرشلا  مساب  نوكت  ةرايسلاو  ًالثم ، رهشلا  يف  لاير  يفلأ  عفدي  نأ  لباقم  صخـشلل  ةرايـسلا  راجيإب  موقت  تارايـسلا  تاكرـش  ضعب 

؟. لمعلا اذه  مكح  امف  ةرايسلا ، ةكرشلا  هكلمت  ًالثم  نيتنس  ةدمل  ةرايسلل  ًارجأتسم  صخشلا  رمتسا  اذإو  هريغو ، تيز  نم  اهتنايصب 
؟.8- سأب كلذ  يف  لهف  ايلعلا  يتسارد  ةلصاومب  خيشلا  ةليضف  اي  ىرت  امف  ةيزيلجنإلا ، ةغللا  يف  يصصختو  ةعماجلا  نم  تجرخت  ةاتف  انأ 
هيلع9- دنتسي  يذلا  رادجلا  ىلع  سلجيف  ةيحتلا ، يلـصي  الف  دجـسملا  ىلإ  سمـشلا  بورغ  ليبق  نيمومأملا  وأ  نينذؤملا  نم  ةوخإلا  ضعب  يتأي 

، ًاجرحت كلذ  لعفيو  ملـسو ، هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نمز  يف  ًادوجوم  نكي  ملو  ضرألا  ىلع  سيل  هنأل  ًاـسولج  سيل  اذـه  نإ  لوقيو :
؟. مكهيجوت امف 

نيبت10- هنأ  الإ  تيبلا ، يف  ةضيرفلا  هتجوز  يلـصتو  ةلفانلا ، يلـصيو  دجـسملا  يف  ةضيرفلا  يلـصي  ناكو  ةرم ، لوأل  ةزينع  ةنيدم  ىلإ  مداق  مدق 
؟. هتالص مكح  امف  عراشلا ، ىوتسم  نع  هنكسي  يذلا  لزنملا  فارحنا  ببسب  ةلبقلا  ريغل  تيبلا  يف  نولصي  مهنأ  مايأ  ةينامث  دعب  مهل 

تفقوأ11- كلذ  دـعب  ينإ  مث  ةعـضاوتملا ، ةـصاخلا  يتبتكم  يف  اهتعـضو  اهلاسرإ  لبقو  اهنم ، ديفتـسيل  يخأ  ىلإ  اهلاسرإل  بتكلا  ضعب  تيرتشا 
؟. فقولا كلذ  يف  يخأل  اهتيرتشا  يتلا  بتكلا  كلت  لخدت  له  لاؤسلا :  يتافو ، دعب  ةنيعم  ةقطنم  يف  ملعلا  ةبلط  ىلع  يبتك  عيمج 
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ءانتقا12- ةمرحب  مكاوتف  نع  متعجارت  دق  مكنأ  ةماعلا  ةنسلأ  ضعب  ىلع  ددرت  خيشلا : ةليضف  اي  دعبو  هيف ، كتبحم  ىلع  هللا  دهشأ  خيشلا .. ةليضف 
؟. حيحص اذه  لهف  هئارشو ، هعيبو  شدلا 

؟.13- لمعلا اذه  تايئزج  يف  يأ : لبق ، نم  ةينلا  هل  ترضحتسا  دق  نوكي  لمع  يأ  ةرشابم  دنع  ةينلا  راضحتسا  بجي  له 
حسمي14- مث  حول  ىلع  يسركلا  ةيآ  ةباتكك  نآرقلا  نم  ةيآ  ةباتك  لهو  نآرقلا ؟. نم  تناك  اذإ  مئامتلا  ةلأسم  يف  خيـشلا  ةليـضف  اي  مكلوق  وه  ام 

تبرشو يسركلا  ةيآ  تبتك  اذإ  ةدالولا  تقو  يف  ةأرملا  تناك  اذإ  اميس  سانلا ال  دنع  عفني  اذه  نأب  ًاملع  ريخلا ؟. بلجو  رشلا  عفدل  برـشيو 
؟. هللا نذإب  دلت  اهنإف 

؟.15- رهشلا نم  مايأ  ةثالث  مايص  مأ  سيمخلاو  نينثإلا  يموي  مايص  لضفألا : وه  ام 
؟.16- نآلا دوجوملا  عسوتلا  اذه  عم  ءاسنلل  عقربلا  سبل  يف  خيشلا  ةليضف  اي  مكلوق  ام 
؟.17- اذه مكح  امف  تلعفف  رهشأ ، ةعبرأ  نود  وهو  اهدلو  طقست  نأ  هتأرما  رمأ  لجر 
اهل18- حيبت  يتلا  تارورـضلا  يه  امو  تاوعدـلا ؟. كلت  ةـباجإ  اهل  زوجي  لهف  ىرخأ ، مئالو  كلذـكو  جاوز  ةـميلو  روضحل  تيعد  دادـحإلا  يف  ةأرما 

؟. جورخلا

59a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.88  ) ( 521  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. هلضف نايبب  ملعلا  ىلع  ثحلا 
-2. عيبلا طورش 
-3. عيبلا يف  كلاملا  ماقم  نوموقي  نيذلا  صاخشألا 
-4. عئابلا ىلع  بيعلا  نايب  بوجو 
؟.5- رحلا ةدش  نم  تتام  ليخنلا  رامث  رثكأ  نأو  ةصاخ  ليخنلا  رامث  عيب  ماكحأ  انل  اونيبت  نأ  مكتليضف  نم  وجرن  خيشلا  ةليضف 

59b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.74  ) ( 532  )  ( 230  ) 

 :- تايوتحملا  

؟.1- رحلا ةدش  نم  تتام  ليخنلا  رامث  رثكأ  نأو  ةصاخ  ليخنلا  رامث  عيب  ماكحأ  نايب  ةمتت 
-2، ًارتل نيعبرأ  ىلع  لصحت  نيزنبلا  نم  رتل  ةئامـسمخ  رادقمب  كترايـس  تألم  اذإ  اهيف : ًاتورك  نوعزوي  مهنأ  تاطحملا  باحـصأ  نيب  رـشتنا  امم 

ىلع لصحت  ددـحملا  رادـقملا  تلمكأ  اذإ  مث  هتأبع ، يذـلا  نيزنبلا  ةـيمك  ةـميقب  ترك  ىلع  لصحت  ةرايـسلا  اـهب  ئبعت  ةرم  لـكب  كـلذ  نوكيو 
؟. ًاريخ هللا  مكازج  كلذ  مكح  امف  ًارتل .. نيعبرألا 

؟.3- اذامب مأ  نادبألاب  عيبلا  يف  قرفتلا  نوكي  له 
؟.4- زئاج اذه  لهف  ةرشعلا ، تذخأو  ةرشعو ، ةئامب  اهتعب  مث  ًالثم . ةئامب  اهعب  يل : لاقو  ةعلس  عيبب  صخش  ينلكو  ام  اذإ  مكحلا  ام 
؟.5- حيحص طرشلا  اذه  لهف  اهعيبأ  الأ  يخأ  يلع  طرشف  يخأ  نم  ًاضرأ  تيرتشا  خيش  اي  انأ 
مويلا6- ىتح  نكلو  يراقعلا ، كنبلا  يف  اهيف  يرود  لصحي  ىتح  اهيف  رجاتأ  نأ  تدرأ  نكلو  ةرامعلل ، تاونـس  رـشع  لبق  ضرأ  ةعطق  تيرتشا 

؟. ًاريخ هللا  مكازج  ينوديفأ  تاونس  رشع  نم  رثكأ  اهلو  اهعيب  نع  يلودع  لبق  ضرألا  هذه  ةاكز  يلع  لهف  اهعيب ، نع  تلدع  ثيح  اهعبأ  مل 
؟.7- ىصحت فيكو  اهرادقم ؟. امو  ةاكز ؟. ةراجتلل  سيلو  لكألل  ةدعملا  شاوحألاو  تويبلا  يف  يذلا  ليخنلل  له 
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؟.7- ىصحت فيكو  اهرادقم ؟. امو  ةاكز ؟. ةراجتلل  سيلو  لكألل  ةدعملا  شاوحألاو  تويبلا  يف  يذلا  ليخنلل  له 
؟.8- ةيدوعسلا ةكبشلا  يروفلا  فرصلا  ةقاطب  ةطساوب  بهذلا  ءارش  زوجي  له 
؟.9- ءيش كلذ  يف  له  ًاديدج  ًابهذ  هنم  ىرتشا  مث  غلبملا ، هنم  ضبقو  لحملا  بحاص  ىلع  ميدقلا  بهذلا  عاب  ول 

؟.10- ًالثم لاير  نيرشع  ةدايزو  وليك  ةثالث  هنزو  يركس )  ) رمت ليبنزب  وليك  ةثالث  هنزو  رقش )  ) رمت ليبنز  ًالثم  يرتشي  نم  يف  مكيأر  ام 
؟.11- مارح مأ  لالح  لام  حبرلا  نم  هدجو  ام  لهو  زئاج ؟. عيب  اذه  لهف  روص ، اهيف  يتلا  سبالملاو  ناخدلا  عيبي  نم  مكح  ام 
؟.12- مهنيب هميسقتو  لاملا  اذه  يف  فرصتلا  هتثرول  له  تام ، مث  ريثك  لام  ىلع  كلذ  نم  لصحف  تامرحملا  يف  يرتشيو  عيبي  ناك  لجر 
له13- لاير ، ةئامـسمخ  هنم  مصخاو  راجيإلا  عفدا  لاقو : لحملا  راجيإ  لحي  نأ  لبق  لحملا  راجيإ  هل  يدنع  يذلا  لجرلا  يناتأو  لحم  راجيإ  يدـنع 

؟. كلذ زوجي 
يسفن14- وه  له  كيف  يذلا  ضرملاب  كربخيو  طقف  ةنالف  كتدلاوو  نالف  كمسا  لوقتو : ًايفتاه  هيلع  لصتت  ةكلمملل  ةرواجم  ةلود  يف  لجر  دجوي 

؟. زئاج اذه  لهف  يوضع ، ضرم  وأ  رحس  وأ 
مأ15- ةالـصلا  متي  لهف  نيميقم ، وأ  نيرفاسم  ةـعامجلا  له  ملعي  ـال  وهو  ماـمإلا  ملـس  مث  نيتعكر ، ةـعامج  عم  ىلـصو  دجـسملا  لـخد  رفاـسم 

؟. اهرصقي
هل16- يقب  ضعبلاو  ةلماك ، ةنس  يل  يقب  انأف  ةتوافتم ، انتماقإ  ةدم  نكلو  دمحلا - هللو   - نوملسم اهلك  ةرامع  يف  نكـسأو  اكيرمأ  ىلإ  ثعتبم  انأ 

مأ ةالصلا  رصقن  خيش  اي  له  نكلو  اننيب ، نم  هانرتخا  نحن  مامإلاو  ةرافسلا ، فارشإب  ةرامعلاب  صاخ  دجسم  يف  يلـصنو  اذكهو ، رهـشأ  ةتس 
؟. ًاريخ هللا  كازج  انلثم  نوكت  له  انؤاسنو  بتاورلا ؟. ننسلاو  ناضمر  مايص  اذكو  متن ؟.

-17، تام دق  هاندجو  انتدوع  دـعب  نكلو  ءاملاو ، شيعلا  نم  هيفكي  ام  هدـنع  انعـضوو  كبـش ، يف  ًاجاجد  انكرتو  ةزاجإلا  يف  انرفاس  نأ  لصح  دـقل 
؟. كلذ هاجت  انيلع  اذامف  هيفكي ، ءاملا  نأب  ملع  انعم  هنأب  ًاملع 

دـصقتي18- مهـضعبو  هيمري ، مث  هيرتشي  سانلا  ضعبف  مامحلل ، بحلا  عيب  نم  عيقبلا  دنع  ًاصوصخو  مرحلا  دنع  دجوي  ام  وهو  لمعلا : اذه  ةحـص  ام 
. ليلدلا اهيلع  لد  يتلاو  ةيوبنلا  ةنيدملا  يف  رازت  يتلا  تارازملا  نع  خيش  اي  انوثدحو  لمعلا ؟. اذه  مكح  امف  ةربقملاب ، هيمر 

؟.19- مدقت امهيأف  ضرفلا ، جحت  مل  اهنأب  ًاملع  رذنلل ، جحلا  اهيلع  لهف  هب ، هللا  اهقزر  دقو  جحت  نأ  دولومب  تقزر  نإ  ترذن  ةأرما 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

60a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.33  ) ( 584  )  ( 239  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. يساردلا ماعلا  ةيادب  يف  ةرسألل  ةماع  تاهيجوت 
-2. لمعلا ملعلا  ةرمث  نأ  بلاطلا  ةفرعم 
-3. مهريقوتو نيسردملا  مارتحا 
-4. ةسردملا ىلإ  باهذلا  دنع  هتنبال  دلاولا  ةبقارم 
؟.5- مهقوقحل عييضت  اذه  لهف  نوبحصي ، نم  وأ  يساردلا  مهاوتسم  نع  هئانبأ  لاؤس  نم  نكمتي  دقو ال  هلامعأ ، يف  لغشني  ءابآلا  ضعب 
لـصفلا6- يف  ةررقملا  روسلا  ضعب  انيـسن  ةـيناثلا  ةنـسلا  تءاج  اذإف  ىلاعت ، هللا  باتك  نم  ءيـش  ظـفح  بـالطلا  ىلع  ررقي  هنأ  مولعملا  نم 

؟. ةررقملا روسلا  هذه  نايسن  ناسنإلا  ىلع  مرحي  لهف  يضاملا ،
؟.7- ملعلا بلط  يف  صالخإلا  ىلع  ةنيعملا  لئاسولا  يه  ام 
اهيلع8- له  مألا ؟. ىلع  اذامف  نايلـصي ، نادلو ال  مهنم  ةسمخلا ؛ براقي  ام  دالوألا  نم  اهل  يهو  ةـطلج  وهو  ضرم  اهيف  نسلا  يف  ةريبك  ةأرما 

؟. بألا ىلع  مأ  مثإ 
ةيسردملا9- تاودألا  ضعب  كلذك  كلذ ؟. زوجي  لهف  بهذلا ، نم  ءيش  اهيف  نوكي  حيتافم  ةلسلس  اولمح  امبر  بالطلاو  نيسردملا  ضعب  نأ  ىرن 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  122ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

راوزلا 1لجس 
ةيمقرلا 2ةبتكملا 

ًايلاح 133نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
133

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
1

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
443
ثيدحلا لهأ  جمانرب 

1
راوزلا لجس 
0
ةيمقرلا ةبتكملا 
1

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

؟. مكهيبنت امف  نابلص ، وأ  روص  اهيف  نوكت 
؟.10- كلذ زوجي  له  مرحم ، هعم  سيل  يبنجأ  قئاس  عم  موي  لك  يف  اهلثم  تاسردم  عم  رفاست  نأ  ًةسردم  نيُعت  يتلا  ةأرملل  زوجي  له 
؟.11- كلذل نيدلاولا  مهفت  مدعو  حالصإلل  نبالا  ةلواحم  ةوعدلا  كلت  ببس  ناك  اذإ  ةباجتسم  نبالا  ىلع  نيدلاولا  ةوعد  له 
اي12- يلاؤس  ةـسردملا ، يف  اهنبا  نع  ةـسردملا  ريدـم  وأ  ملعملا  ةـشقانمو  ةـسردملاب  لاصتالاب  مألا  موقت  نأ  نينبلا  سرادـم  يف  ًاريثك  ثدـحي 

؟. خيشلا ةليضف  اي  كهيجوت  امو  بألا ؟. ىلع  نوكي  نأ  بجي  ءانبألا - ةعباتم  دصقأ   - رودلا اذه  نأ  مأ  كلذ ، اهل  زوجي  له  خيشلا : ةليضف 
؟.13- هللا هجول  يتسارد  نوكت  يكل  لمعأ  فيكو  يلع ؟. مارح  اذه  له  ةداهشلا ، ذخآل  سردأ  انأ 
ىلع14- يـشمنو  انم  ًادحاو  غلبملا  ذخأيف  فالآ ، ةعبرأك  ًاددحم  ًاغلبم  انم  دحاو  لك  عفدي  نأ  يهو  ةيعمج ، لمعن  نأ  ديرن  ءالمزلا  نم  ةعومجم  نحن 

؟. ةلأسملا هذه  يف  خيشلا  ةليضف  اي  مكاوتف  امف  ةهبش ، اهب  وأ  مارح  اهنأ  انعمس  اننأ  لاؤسلا  ببس  غلبملا ، ذخأ  يف  بيترتلا 
لخدي15- لهف  ةليوط ، ًةرتف  مودت  غابـصألا  نم  ةعومجم  وهو  تباثلا ، لحكلاب  ىمـسي  ام  تانبلا  سرادم  يف  ًاصوصخو  ءاسنلا  طاسوأ  يف  رهظ 

؟. كلذ يف  ءاسنلل  كهيجوت  امو  مشولا ؟. مكح  يف  كلذ 
نأ16- زوجي  لهو  هريدـقتو ؟. همارتحا  يلع  بجي  لهف  هبوث ، ليطيو  ناخدـلا ، برـشيو  هتيحل ، قلحي  وهف  ةيمالـسإلا  ميلاعتلاب  مزتلي  ـال  ملعم  يل 

نوكي نأ ال  لبق  كلذ  ىلع  ينحماست  نأ  وجرأف  ركنأ  ملو  خيـشلا  ةليـضف  اي  كل  ةبيغ  تعمـس  نأ  قبـس  لوقي - متخي  نأ  لبقو  - ؟. هنع ضرعأ 
. مهرد الو  رانيد 

-17، ررقملا اذـه  نم  لقأ  مهيطعيف  بالطلا  ىلع  للقي  امبر  ملعملا  نكلو  ًالثم ، ءازجأ  ةـسمخ  انيلع  ررقي  ميركلا  نآرقلا  ظيفحت  ةـسردم  يف  انأ 
؟. كلذ ملعملل  زوجي  لهف 

60b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( 576  )  ( 249  ) 

 :- تايوتحملا  

ملو1- اذه  لك  يف  ًاريثك  مهتحـصن  ناخدلا ، نوبرـشيو  دجـسملا ، يف  الو  تيبلا  يف  نولـصي ال  يناوخإو ال  يبأو  ةمداخو ، ويدـيفو  شد  انتيب  يف 
عفترم هتوصو  دوجوم  شدـلاو  سأرلاو ، هجولا  ةفـشاك  تيبـلا  يف  ةـمداخلا  نوـكت  ثيح  ًادـج  فعـضأ  مهيلإ  تبهذ  اذإ  اـنأو  يحـصنل ، اوـلثتمي 

؟. خيشلا ةليضف  اي  لمعأ  اذامف  ىقيسوملاب ،
؟.2- مهتالص مكح  امف  ةماقإلا ، لبق  اولصف  ةالصلا  ماقإ  لبق  دجسملا  ىلإ  سانلا  نم  ةعومجم  لخد 
؟.3- ةالصلا يف  جنفسإلا  ىلع  دوجسلا  مكح  امو  جنفسإلا ؟. ىلع  ًاشورفم  ًادجسم  لخد  نم  مكح  ام 
؟.4- ًاريخ هللا  كازج  ةدراولا  ظفللا  ةغيص  يأ  ةالصلا  يف  ريخألا  دهشتلا  يف  ةيميهاربإلا  ةالصلا  ةيفيك  يه  ام 
نأ5- ملعلا  عم  بوـتي ، ىتـح  لـعفي  اذاـمف  كـلذ ، ىلإ  ةليـسولا  فرعي  مل  كـلذ  نع  ةـبوتلا  دارأ  امدـنعو  ةقرـسلا ، يف  قـباوس  ةدـع  هل  صخش 

؟. نيدوجوم اودوعي  مل  مهنم  قرس  نيذلا  صاخشألا 
؟.6- ةلفانلا ةالص  يف  ةراختسالا  ءاعدك  ةيعدألا  ضعبب  ةءارقلا  مكح  امو  لفنلاو ؟. ضرفلا  ةالص  يف  فحصملا  يف  رظنلا  مكح  ام 
اذامف7- طقف ، رصقت  مأ  رصقتو ، عمجت  له  ةالصلا : يف  ىواتفلا  فالتخا  يهو : ةلكـشم  هجاون  نكلو  ةيبرغلا ، لودلا  ىدحإ  يف  سردن  ةبلط  نحن 

؟. هللا مكقفو  ليصفتلاب  نولوقت 
نم8- يل  ةبسنلاب  ديفأ  هنأ  مغر  ةهبش  هيف  نأ  تعمس  ينأل  دعاقتلا  نم  ًالدب  يقوقح  يفصأو  ليقتسأ  له  ينحـصنت : اذامبف  دعاقتلا  ىلع  تبراق 

؟. خيشلا ةليضف  اي  هب  ذخآف  ةهبش  هيف  سيل  هنأ  مأ  ةيفصتلا ،
نم9- ةنـسوبلا  يف  تناك  يتلاك  ةسرـشلا  ةـمجهلا  كانه  نإ  ثيح  افوسوك  ميلقإ  يف  نيمولظملا  اـنناوخإ  معدـل  اـهيف  اـنهجوت  ةـملك  نم  لـه 

نولمعي مهرن  مل  ىتح  مهيف ، بعالتلاو  نيملسملا  ءادعأ  نم  بلاكتلا  اذهو  مهعضو  ىلع  ميتعتلا  اذه  عم  ًاصوصخو  دشأ ، لب  ىراصنلا  برصلا 
؟. مهمعد يف  نيملسملل  مكثح  وه  امو  ًائيش ،

هرطم10- فلخي  املق  ريزغ  ركذ - امم   - برقعلا جرب  صاوخ  لوقي : قفرملا  اذهف  اهيلإ ، بسنت  صاوخ  جاربألا  ضعبل  نأ  ةيمويلا  ميواقتلا  يف  أرقن 
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لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 2ريغ 
1ابوروأ
4تارامإلا
1ايلارتسأ

1اكيجلب
29نيصلا
6ايناملأ
3رئازجلا

5رصم
16اسنرف

Gn1
1قارعلا

2ايبيل
1برغملا

1ادنلوه
1جيورنلا

1اينامور

؟. تضرم لبإلا  هتأر  اذإ  تبن  وهو  ةرشنلا  تبني  هنأل  مومذم ؛ هنأ  الإ 
كلذ11- يف  هل  كهيجوت  امف  اهب ، ماق  يتلا  لامعألا  راهظإل  اهب  لفتحي  نأ  ديري  مايأ  دعب  نمزلا  نم  ةرتف  هيلع  رميـسو  ةسـسؤم  هدنع  دجوي  لجر 

؟. كلذب هتئنهت  مكح  امو  اذاملو ؟. مأ ال ؟. لعفي  له 
؟.12- كلذ يف  مهتفلاخم  مكح  امف  قاع ، خأ  ةرايزب  ناحمسي  نادلاولا ال  ناك  اذإف  نيدلاولا ، رب  ىلإ  خيشلا  ةليضف  تقرطت 
ءاردـم13- ىلإ  ةـملك  نم  لهف  اهئادأ ، يف  ةـبغر  انل  بالط  نحنو  اهيف ، بغرو  ىحـضلا  ةنـس  لـعف  دـق  ملـسو  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا 

؟. اهئادأ يف  بغري  نمل  ةفرغ  صيصختل  ةذتاسألاو  ءالكولاو  سرادملا 
-14. مارملا غولب  نم  ةلصلاو  ربلا  باتك  حرش  نم  طيرشلا  ةمتت 

61a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.31  ) ( 554  )  ( 194  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ((. ًارِينُم ًارََمقَو  ًاجاَرِس  اَهيِف  ََلعََجو  ًاجوُُرب  ِءاَمسلا  ِيف  ََلعَج  ِيذلا  َكَرَاَبت  ىلاعت (( : هلوق  ناقرفلا  ةروس  نم  تايآ  ريسفت 
-2 .....((. ًةَْفلِخ َراَهنلَاو  َْليللا  ََلعَج  ِيذلا  َُوَهو  ىلاعت ((: هلوق  ريسفت 
-3 ((. ًامالَس اُولاَق  َنُوِلهاَْجلا  ُْمَهَبطاَخ  َاِذَإو  ًَاْنَوه  ِضَْرألا  َىَلع  َنوُشَْمي  َنِيذلا  ِنَمْحرلا  ُدَابَِعو  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 
-4 ((. ًامَايِقَو ًادجُس  ِْمهبَِرل  َنُوتِيَبي  َنِيذلَاو  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 
-5 ...((. َمنَهَج َبَاَذع  انَع  ِْفرْصا  َانبَر  َنُولوَُقي  َنِيذلَاو  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 
-6 ...((. اماقمو ارقتسم  تءاس  اهنإ  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 
-7 ((. ًامَاَوق َِكَلذ  َْنَيب  َنَاكَو  اوُُرتَْقي  َْملَو  اُوفِرُْسي  َْمل  اوُقَفَنأ  َاِذإ  َنِيذلَاو  ىلاعت ((: هلوق  ريسفت 
عم8- ليللا  موقأ  نأ  يقح  يف  لضفألا  لهف  رجفلا ، دـعب  دجـسملا  يف  سولجلا  عم  ضراعتي  اذـه  نكلو  ليللا  ماـيق  يف  بغرأ  ملع  بلاـط  اـنأ 

؟. ًاريخ هللا  مكازجو  ظفحلاو  نآرقلا  ةءارقل  رجفلا  دعب  سلجأ  نأ  لضفألا  مأ  ةساردلا ، تقو  ىلإ  رجفلا  ةالص  دعب  مونلا 
ينقرؤيو9- لوألا  ينحيري  اهكهتنا ) هللا  مراحمب  الخ  اذإ  ناك  : ) يناثلا ثيدـحلاو  نيرهاجملا ) الإ  ىفاعم  يتمأ  لك  : ) ملـسو هيلع  هللا  ىلـص  هلوق 

؟. كب هللا  عفن  امهنيب  طبرلا  يف  خيشلا  ةليضف  اي  حيضوتلا  كنم  وجرأف  رخآلا ،
؟.10- مكحلا امف  ءيش ، هلاب  ىلع  بلغي  ملو  ةالصلا  ءانثأ  يف  ثدحلا  يف  كش  نم 
-11، تايرورـضلا عيمج  يف  ةدرطم  ةدـعاقلا  هذـه  لهف  تامرحملا . حـيبت  تارورـضلا  كلذ : يف  لوقي  ضعبلا  نم  عمـسن  اننإف  ةرـُشنلا ، مكح  ام 

؟. ًاريخ هللا  كازج 

61b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( 596  )  ( 218  ) 

 :- تايوتحملا  

-1، تايرورضلا عيمج  يف  ةدرطم  ةدعاقلا  هذه  لهف  تامرحملا . حيبت  تارورضلا  كلذ : يف  لوقي  ضعبلا  نم  عمسن  اننإف  ةرـُشنلا ، مكح  ام  ةمتت 
؟. ًاريخ هللا  كازج 

مارملا2- غولب  يف  هللا  همحر  رجح  نبا  هركذ  ثيدحب  جتحي  سانلا  نأ  ًةصاخ  ءاعدلا ، بقع  نيديلاب  هجولا  حسم  نم  راثكإلا  وأ  ةـموادملا  مكح  ام 
؟.

؟.3- كلذ لعف  نم  مكح  امو  سافنلا ؟. ةدم  مكو  سافنلا ؟. يف  ةأرملا  ءطو  مكح  ام 
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3ايسور
9ةيدوعسلا

3سنوت
42اكيرمأ

ًايلاح 133نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2042791

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109389202

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475570

راوزلا لجس 
107503

ةيمقرلا ةبتكملا 
738022

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429
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؟.3- كلذ لعف  نم  مكح  امو  سافنلا ؟. ةدم  مكو  سافنلا ؟. يف  ةأرملا  ءطو  مكح  ام 
ىلع4- يدام ، لباقمب  نهعم  يتجوزو  انأ  نكسأو  نهل  ًاتيب  رجأتسأ  نأ  يلع  ضرعف  ًادج ، ديعب  دلب  يف  نهنييعت  مت  تاسردملا  نم  ةعومجم  كانه 

؟. اذه يف  خيشلا  ةليضف  اي  كيأر  امف  يساردلا ، ماعلا  لاوط  اذكهو  تبسلا ، موي  رفاسنف  نهلهأ  ىلإ  ءاعبرألا  موي  يف  يتجوزو  انأ  نهديعأ  نأ 
؟. نهلهألو يل  اههجوت  ةملك  نم  لهو 

؟.5- ىرخأ ةرافك  كانه  لهف  لمعأ ، ينأ  يفرظو  مايصلا  عيطتسأ  خيشلا ال  ةليضف  اي  نكلو  ناضمر ، يف  يتأرما  تعماج 
؟.6- رخاوألا رشعلا  يف  وأ  رخاوألا ، رشعلا  لبق  ناضمر  يف  ةرمعلا  ءادأل  بهذت  نأ  ةأرملل : لضفأ  امهيأ 
ىلع7- هللا  ردقي  ًانايحأ  ًادج ، ةيلاع  ةـميق  تاذ  ةـعاضبلاو  ةرجألاب ، ةـكلمملا  يف  ةـيربلا  قرطلا  ىلع  لمعت  تاليرت )  ) عئاضب لقن  تارايـس  انيدـل 

ةميق نحن  لمحتنو  اهنم ، ءزج  وأ  ةلماك  ةرايـسلاو  ةعاضبلا  يف  فلت  كانه  نوكيو  ةعاضبلاب ، ةلمحم  يهو  يرورم  ثداح  تاليرتلا  هذه  ىدـحإ 
لماشلا نيمأتلا  مكح  ام  خيـشلا : ةليـضف  اي  يلاؤس  فلاتلا ، ةميق  ةعاضبلا  بحاصل  عفدنو  انباسح  ىلع  انتارايـس  حالـصإ  عم  ةفلاتلا  ةعاضبلا 

؟. طقف ريغلا  دض  نيمأتلا  مكح  ام  ًاثلاث : طقف ؟. ةعاضبلا  ىلع  نيمأتلا  مكح  ام  ًايناث : ًالماش ؟. ًانيمأت  ةرايسلاو  ةعاضبلا  ىلع 
ببسب8- عوكرلل  ةريبكتلا  عمـسأ  ملو  مامإلا  توص  عطقنا  ةأجف  مث  ةحتافلا ، ةءارق  تعمـسو  مارحإلا  ةريبكت  يف  هعم  تلخدو  مامإلا  عم  تيلص 

؟. مامإلل يتفلاخمب  ةحيحص  ةالصلا  لهف  ةدرفنم . يتالص  تلمكأو  مامإلا  ةعباتم  عطتسأ  ملف  توصلا ، ربكم  يف  للخ 
؟.9- ةليلق طاسقأ  ىوس  قبي  ملو  نآلا  لمعلا  امف  ةرايسلا ، هذه  تيرتشا  دق  انأو  مارح  كيلمتلاب  يهتنملا  ريجأتلا  نأ  تركذ 

هنكلو10- ضفرأو  يكبأ  ينأ  ةـجردل  كلذ  ىلع  ينربجي  وهو  كلذ ، ضفرأ  اـنأو  جرـشلا - ةـحتف  نم  يأ :  - فلخلا نم  ينيتأـي  نأ  ينم  بلطي  يجوز 
؟. ًاريخ هللا  كازج  ةدافإلا  وجرأ  ءيشلا ، اذه  ىلع  ينربجي 

ةدع11- دعب  مث  صاخلا ، يلام  نم  هيكزأ  ًانايحأ  تنكو  ةاكزلا ، هينفت  ىتح ال  هرامثتسال  ٍةكرـش  يف  هتعـضوف  لاملا  نم  ًاغلبم  فلخو  يدلاو  يفوت 
ةثرولل عفدأ  نأ  ينمزلي  لهف  لقأ ، راص  تاونس  دعب  نكلو  رثكو ، امن  دقو  رخآ ، عورشم  يف  هعضأو  ةكرشلا  كلت  نم  هبحـسأ  نأ  تيأر  تاونس 

؟. ءامنلا نم  هقحل  ام  مأ  لاملا ، لصأ 
نأ12- رفاكلاو : نمؤملا  توملل  هراضتحا  نيح  لجرلا  ركذ  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  لوسرلا  نأ  هنع  هللا  يـضر  بزاع  نب  ءاربلا  ثيدـح  يف  ءاج 

يف هل  شرفيو  نيجـس ، يف  هنأ  رفاكلا  يف  دروو  نييلع ، يف  هباتك  بتكيو  هئامـسأ ، نسحأب  ىدانيو  هحورل ، ءامـسلا  باوبأ  هل  حـتفت  نمؤملا 
؟. نيتلاحلا كلت  ريغ  كانه  لهف  رانلا ، نم  هربق 

زوجي13- لهف  دوسأ ، بلقنا  ضيبألا  رعـشلا  ىلع  تعـضو  اذإ  اـهنكلو  دوسـألا ، ادـع  اـم  ةددـعتم  ناولأ  تاذ  رعـشلل  ةغبـص  قاوسـألا  يف  رـشتنا 
؟. ءانحلا وأ  متكلاب  بيشلا  رييغت  ةنسلا  نم  لهو  دوسأ ؟. ريغ  اهنول  رعشلا  ىلع  عضوت  نأ  لبق  اهنأ  ثيح  اهلامعتسا ،

؟.14- مأ ال نيعبرألا  دعب  يلصأ  له  فرعأ  الو  ًاموي ، نيتس  ىلع  ديزي  دق  نكلو  ًاموي ، نيعبرأ  سافنلا  ةدم  نأ  تملع  دقل 
-15- نوملعت امك   - تابقعلا نكلو  نيدلا ، ىلإ  تعجرف  هدـنع  نم  ةـبوتب  يلع  هللا  نم  مث  فارحنالا ، ةـملك  هينعت  امب  نيدـلا  نع  ًافرحنم  ًاباش  تنك 

عبرأ ترمتـسا  ةدـم  دـعب  لوقي : عجريف ، دوعي  ـالأب  هللا  ىلع  مسقيو  هللا  دـهاعيو  تارم  ةدـع  عجريو  بوتي  راـص  مث  رثكأ ، تاـقوعملاو  ةريثـك 
يتلا يصاعملا  عيمج  تكرتف  هتمحرو  هتنمو  هلضفب  يلع  هللا  نم  مث  دوعأ ، مث  دوعأ  الأ  مسقأ  مث  ةيصعملا  لعفأ  لاحلا ، كلت  ىلع  انأو  تاونس 

؟. اهرّفكأ له  ناميألا  هذه  هاجت  عنـصأ  اذامو  ةيقن ؟ ةيفاص  نكت  مل  يتلا  ةـبوتلا  هذـهك  ةـبوت  لبقت  له  خيـشلا : ةليـضف  اي  يلاؤس  اهبكترأ ، تنك 
هللا لوق  تحت  لخدأ  لهو  دهعلا ؟. يف  لعفأ  اذام  لوقي : لاؤسلا  رخآ  يفو  يـصاعملا ؟ كلت  نع  عالقإلا  يفكي  مأ  ًاددع ، اهل  ملعأ  ينأب ال  ًاملع 

؟.))  ِِهقَاثيِم ِْدَعب  ْنِم  ِهللا  َْدهَع  َنوُضُقَني  َنِيذلَاو  ىلاعت ((:
-16. مارملا غولب  نم  بدألا  باتك  حرش  نم  طيرشلا  ةمتت 

62a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.41  ) ( 606  )  ( 225  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. اهتافصو ءاقستسالا  ةالص 
-2. ةعمجلا موي  بيطخلا  ءاقستسا 
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-3. ءاعدلا هيف  لصحي  ناكم  يأ  يف  ءاعدلا 
-4. ىلصملا ىلإ  جورخلا 
-5 ((. َرَخآ ًاَهِلإ  ِهللا  َعَم  َنُوْعَدي  َنِيذلَاو ال  ىلاعت ((:  هلوق  ريسفت 
-6. كرشلا عاونأ 
-7. ةدابعلا طلاخ  اذإ  ءايرلا  مكح 
-8 ((. قَْحلِاب ِالإ  ُهللا  َمرَح  ِيتلا  َسْفنلا  َنُوُلتَْقي  الَو  ىلاعت ((:  هلوق  ريسفت 
-9. ةمرحملا سفنلا  لتق  حيبي  يذلا  قحلل  ةلثمأ 

؟.10- اهتءابع بلقت  ةأرملا  لهو  ءاقستسالا ، ةالص  يف  هبلقي  ًاغامش  سبلي  ناك  نم  له 

62b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.32  ) ( 585  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

؟.1- اهتءابع بلقت  ةأرملا  لهو  ءاقستسالا ، ةالص  يف  هبلقي  ًاغامش  سبلي  ناك  نم  له  ةمتت 
؟.2- انلاوحأ نم  ريغن  مل  نحنو  هللا  وعدن  فيكف  ةدوجوم ، يصاعملا  نأ  ةجحب  ءاقستسالا  ةالصل  جرخي  ملعلا ال  ةبلط  ضعب 
هللا3- ىلص  لوسرلا  نع  رُثأ  امهيأ  نابعش  رهـش  يف  مأ  لضفأ ، بجر  رهـش  يف  ةرمعلا  لهو  روهـشلا ؟. نم  هريغ  نع  ةيزم  بجر  رهـشل  له 

؟. ملسو هيلع 
يف4- اهلوح  لحي  يتلا  يلحلا  ةاكز  نم  ًابوره  هلادبتـسا  وأ  بهذلا  نم  اهدنع  ام  عيب  ىلإ  نابعـش  رهـشو  مايألا  هذه  لثم  يف  ءاسنلا  ضعب  دمعي 

؟. هيجوتو ةحيصن  نم  لهف  ناضمر ،
نكمي5- وهو ال  ةاكز  كلذ  يف  يلع  لهف  ءيـشب ، اهنم  ديفتـسأ  الو  اـهلك  اـهيلع  يتأـي  ريطلا  نكلو  رمثت  يهو  بنعلا  راجـشأ  اـهيف  ةـعرزم  يل 

؟. هنع اهدرطي  ام  لامعتسا  وأ  ريطلا  نع  ةرمثملا  راجشألا  ةيطغت  زوجي  لهو  هصرخ ؟.
نأ6- انل  زوجي  لهف  لمعلا ، يف  نحنو  برغملا  ةالـص  انيلع  يتأتو  يمالـسإ ، فرـصم  يف  لمعن  ًاـبيرقت - ةرـشع   - نيفظوملا نم  ةـعومجم  نحن 

اذامف ةعامجلا ، ةالص  انيلع  توفي  امم  هئاهنإل  تقولا  نم  ًاريثك  انم  لمعلا  بلطتي  ثيح  انم ؛ ٌبيرق  دجسملا  نأ  ًاملع  لمعلا  ناكم  يف  يلصن 
؟. ًاريخ هللا  كازج  لمعن 

نم7- رمأب  امإ  ةسردملا ، نم  ءانبألا  جورخ  دعب  مهتويب  ىلإ  لمعلا  يف  مهئاسؤر  وأ  مهئاردم  ءانبأ  ليصوت  نم  نيفظوملا  ضعب  هلمعي  ام  مكح  ام 
؟. ًاريخ هللا  مكازج  رثكأ  وأ  ًادحاو  ناك  ًءاوس  لباقم ؛ نودب  وأ  لباقمب  سيئرلا 

عضر8- مهدحأ  ءانبأ  هلو  لوقت : يناثلا - جوزلا  ينعت :  - دلولاو تنبلا  مع  وهو  يدلاو  يمأ  تجوزتف  يفوت  مث  ًادلوو ، ًاتنب  تبجنأو  ًالجر  تجوزت  يمأ 
هللا كازج  بألل ، بيلحلا  لوقي : سانلا  ضعب  نأل  مأ ال ؛ تنبلل ، ًاخأ  دلولا  اذه  حبصي  له  خيشلا : ةليـضف  اي  يلاؤس  يمأل ، يتخأ  عم  يتدلاو  نم 

؟. ءازجلا ريخ  انع 
ةدع9- دـعب  الإ  هتميق  يل  فرـصت  الو  ًابيرقت ، لاير  فلأ  نوعبـس  هتميق  امب  ةـقاطب  ينتطعأ  يتلا  ةـلودلا  عماوصل  هلخدأو  حـمقلا  عرزأ  عرازم  انأ 

ريغ كلذ  ناك  اذإو  زئاج ؟ اذه  لهف  ةلاح ، لاير  فلأ  نيعبرأب  عماوصلا  ةقاطب  عم  ةنـسلا  هذه  يف  حمقلا  اذه  ٌصخـش  ينم  ىرتشا  دقو  تاونس ،
؟. يتلاقإ ضفريس  هنأ  ثيح  يرتشملا  عم  لعفأ  اذامف  زئاج 

-10، ةسردملا ىلإ  ًايموي  ددرتن  نحنو  اهيف ، نكـسن  يتلا  ةدلبلا  نع  وليك  نيـسمخو  ةئام  ىلع  ديزي  ام  ةسردملا  دعبت  نيـسردملا  نم  ةـعامج  نحن 
ىلإ ًايموي  ددرتن  نحنو  عمجلاو  رصقلا  ةفاسملا  هذه  يف  انل  قحي  لهف  رصعلاو ، رهظلا  ةالصل  ةبـسنلاب  عمجلاو  رـصقلا  مكح  يف  انفلتخا  دقو 

؟. مأ ال ةسردملا 
تامو11- ةرايسلا  تبلقنا  مث  تارفكلا  دحأ  رجفنا  رفـسلا  يفو  ضايرلا ،  ىلإ  مامدلا  نم  يخأ  عم  ترفاس  امدنع  عيـضر  دلو  يعم  ناك  ةأرما  انأ 

يه امو  تطرف ؟. دق  نوكأ  نأ  ىشخأ  ينأل  عيـضرلا ؛ كلذ  توم  يف  ةرافك  يلع  له  خيـشلا : ةليـضف  يلاؤسو  ثداحلا ، اذه  يف  عيـضرلا  اذه 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=9787
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=9787
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


؟. ةرافكلا
-12، هيلع مالـسلا  دارأ  نم  لعفي  امك  هيلع  اهتأرقف  ةربقملا  ىلإ  تبهذ  مث  رعـشلا  نم  ًاتايبأ  هئاـثر  يف  تلقف  يل ، ميمح  قيدـص  يفوت  رعاـش  اـنأ 

؟. هءاثر عمسي  تيملا  لهو  حيحص ؟. اذه  يلعف  لهف 
؟.13- ةسردملا يف  ذيمالتلا  عم  سردملا  وأ  ًادرف ، ءاقستسالا  ةالص  يلصي  نأ  ناسنإلل  زوجي  له 
الو14- بيقر  الف  تاسكاعملا  يف  هلامعتـسا  ءيـسأو  تايتفلا ، نم  ًةـصاخو  ءاسنلا  نم  هلامعتـسا  رثكو  لاوجلا  زاهج  ةريخـألا  ةـنوآلا  يف  رهظ 

!! ناطيشلا لئابح  رطخأ  نم  حبصأ  هنإف  تايتفلاو ، ءابآلل  ٍةحيصن  نم  لهف  رشبلا ، نم  بيسح 
؛15- ةئيس فورظ  هب  ترم  هنأ  مغرلاب  تاونـسلا ، هذه  لاوط  ًادبأ  ةالـصلا  فرعي  لجر ال  نم  ةنـس  رـشع  ةينامث  ذنم  تجوزت  لافطأ  ةعبرأل  مأ  انأ 

نأ ديري  نكلو ال  داشرإلاو ، ةحيصنلا  هل  مدقأ  ًامئاد  انأو  نايصعلا ، ىلع  رمتساو  ربتعي  مل  هنكلو  ملؤم  ثداحب  بيصأ  كلذ  دعبو  هنبا ، يفوت  دقف 
نكلو نوربصي ، سانلا  نم  ٌريثك  يربصا ، لوقت : هحصنت  نأ  هتدلاو  نم  بلطأ  امدنعو  هللا ، ركذي  ًامئاد  هنأ  نم  مغرلاب  عوضوملا ، اذه  يف  ملكتأ 
هتدلاو دـنع  بهذو  يـضاملا ، ماعلا  يف  قالطلا  متو  اننيب ، لكاشملا  ترثكو  لاصفنالاب ، ركفأ  ينلعج  يئانبأ  ةـيبرت  ءوس  نمو  رانلا  نم  يفوخ 

يف دجسملا  يف  يلصي  أدب  هنأ  براقألا  دحأ  نم  تربخأ  ينكلو  دادسلاو ، قيفوتلاب  هل  هللا  وعدأو  يئانبأ  يبرأ  تسلجو  رهشأ ، ةعبرأو  ةنس  ذنم 
طسوتي ًاطيسو  عضأ  نأ  تلواحو  ىرخأ ، ةأرما  جوزتت  فوس  تيلص  اذإ  تلاق : همأ  نأ  ببسبو  هيلع ، هباحصأ  ضعب  ريثأت  ببسب  تاقوألا  ضعب 
ةجوزلا كل  اهيبرت  ىتح  عجرت  نل  لوقتو : هتداعـس  قيرط  يف  فقت  هتدلاو  نكلو  تعمـس ، ام  ًاحيحـص  ناك  اذإ  هتيب  ىلإ  دوعي  نأ  لجأ  نم  اننيب 

؟. كهيجوتو كيأر  امف  لكاشم ، نودب  مهيبأ  عاجرإل  يئانبأ  بناجب  فقيو  يندعسي  نم  ىلع  خيشلا  ةليضف  اي  ينلدت  نأ  وجرأ  ةيناثلا .
؟.16- نابعش رهش  يف  موصي  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  تبث  له 

63a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.49  ) ( 563  )  ( 206  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ناضمر رهش  صئاصخ 
-2. موصلا عاونأ 
-3. مايصلا تادسفم 
-4. تارطفملا ريطفت  طورش 
-5. بطرلا ىلع  راطفإلاو  روحسلا  ىلع  ةظفاحملا  يف  اياصو 
-6. رطفلا ليجعتو  روحسلا  ريخأت 
-7. ناضمر يف  ناخدلا  برش  نم  ةبوتلا 

63b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( 573  )  ( 313  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ناضمر يف  ناخدلا  برش  نم  ةبوتلا  ةمتت 
-2. ناضمر يف  ليللا  مايق 
عبسب3- حبـصت  نم  كلذ  لثمو  اهدعب ؟. ةوهق  ناسنإلا  برـشيو  ةدحاو  يفكي  مأ  قوف ، امف  ًاثالث  نوكت  نأ  ةنـسلا  لهف  بطر ، ىلع  رطفلا  متركذ 

؟. عبسلا دعب  برشي  مث  ةدحاو  ةرم  رمتلا  لكأي  نأ  دب  له ال  تارمت ،
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سمخ4- ةفاضإ  نوحرتقت  مكنأ  مكتليضف  نع  ينغلبو  رجفلا ، ناذأ  يف  ًاصوصخ  نينذؤملا  توافت  ناضمر  يف  ةقباسلا  رهـشألا  يف  ظحالملا  نم 
؟. حيحص اذه  لهف  ةصاخ ، ىرقلا  مأ  ميوقت  ىلع  قئاقد 

؟.5- ةرافك هيلع  لهف  ةنس ، نينامثو  سمخ  ىلع  ديزي  هرمعو  ضيرم  وهو  ريرسلا  ىلع  دعقم  وهو  تاونس  عبرأ  مصي  مل  ٌدلاو  يل 
يلع6- نودرويو  كلذ  نم  يننوعنمي  يدـلاو  مهنمو  يفلخ  نسلا  رابك  نكل  نآرقلا ، لترأو  حـيوارتلا  ةالـص  يف  ليطأ  نأ  دـيرأ  دجـسم  ماـمإ  اـنأ 

؟. ةالصلا يف  هوحنو  حيبستلا  ددع  يف  خيشلا  ةليضف  اي  طباضلا  وه  امف  اذه ، وحنو  ذاعم )!؟. اي  تنأ  ناتفأ  : ) لثم فيفختلا  ثيداحأ 
فرـصتأ7- فيكف  كلذـب ، يننومزلي  لب  نوبغري  دجـسملا  ةـعامج  ضعب  نكلو  حـيوارتلا ، ةالـص  يف  نآرقلا  متخأ  الأ  ةـين  كانهو  دجـسم  مامإ  انأ 

؟. مهيأرب مأ  ييأرب  ذخآأ  مهعم ؟.
نكلو8- طقف ، لفطلا  نزو  صقنيس  ثيح  ًاريبك  سيل  ريثأتلا  اذه  نكلو  نينجلا ، ىلع  رثؤي  دق  مايصلا  نأب  ةقث  بيبط  اهربخأ  اذإ  لماحلا  ةأرملا 

؟. نينجلا قحل  رطفت  نأ  اهقح  يف  ىلوألا  مأ  موصت ، نأ  اهيلع  بجي  لهف  هللا ، نذإب  ةدالولا  دعب  هنزو  ديعتسي  ام  ناعرس 
يف9- لخدي  دق  ناخد  رانلا  هذـه  نم  جرخيو  ةـئفدتلا ، ضرغب  رانلل  سانلا  لاعـشإ  رثكيو  عقوتم ، وه  امك  دـيدش  درب  يف  ماعلا  اذـه  يف  مايـصلا 

؟. كلذب رطفي  لهو  عنصي ؟. اذامف  رانلا ، نم  هبرقل  كلذو  ناسنإلا  فوج 
؟.10- تابلاطلاو بالطلل  كتحيصن  امف  ًاقباس ، لمعن  انك  امم  ريثك  نع  لغتشن  فوسو  ناحتما  مايأ  يف  يتأي  رهشلا  اذه  مايص 
هللاب11- مسقلا  ةرافك  يه  امو  ينم ؟. عقو  يذـلا  بذـكلا  ةرافك  يه  اـمف  يلع ، بوتيو  يل  رفغي  نأ  هللا  وجرأ  ًاريثك ، يمايـص  يف  تأـطخأ  دـقل 

ددع مك  ركذتأ  مل  ينأ  الإ  ناميألا ، هذه  نع  رفكأو  بوتأ  نأ  ديرأو  ناميألا  هذه  تفلخ  مث  ةنيعم  رومأ  ىلع  ةظلغم  ًاناميأ  تمـسقأ  دقلف  ًابذاك ؟.
؟.  ناميألا هذه 

؟.12- ميوقتلا ىلع  يشمي  مأ  نيرهشلا ، نيذه  متي  لهف  نابعشو ، بجر  نيرهش : مايص  ةرافك  هيلع  لجر 
موقن13- لهف  ةرـشع ، ةثلاثلاو  ةرـشع  ةـعبارلا  نم  مهرامعأو  اهدالوأ  ذـخأب  موقتو  ةنـس ، لك  يف  ةرمعلا  ضرغل  ةـكم  ىلإ  باهذـلاب  موقت  يمأ 

؟. كلذ ىلع  اهتدعاسمب  موقن  مأ  ةنس ، لك  باهذلا  نم  اهعنمب 
؟.14- ناضمر رهش  يف  ينقرؤتو  اهب  ًىلتبم  ينأ  ثيح  ةيرسلا  ةداعلل  ٍيلمعو  ٍيناميإ  لح  نم  له 
رهش15- كانه  رمتساو  مويب ، مهلبق  انمص  ةيدوعـسلا  يف  انه  انكو  نامع ،  ةلود  يف  لمعلل  مايأ  ةسمخب  ناضمر  رهـش  لوخد  دعب  رفاس  صخش 

ىلع تمـص  اذإف  ًاموي ، نيثالث  نامع  يف  كانه  كلذـكو  ًاموي ، نيثالث  ةيدوعـسلا  يف  انه  رهـشلا  ناكو  ناـضمر ، دـعب  اـم  ىلإ  مهدـنع  ناـضمر 
لهأ مايص  ىلع  تمصف  ةيدوعسلا ،  يف  يمايص  ىلع  ًءانب  ترطفأ  ًاموي  نيثالث  تمص  امل  ينكلو  ًاموي ، نيثالثو  ًادحاو  تمص  دق  نوكأ  مهمايص 

؟. ءيش يلع  لهف  هيف ، انأ  يذلا  دلبلا  تفلاخو  مهعم  ترطفأو  دلبلا  اذه 
؟.16- زوجي اذه  لهف  مارحلا ، دجسملا  يف  ةعمجلا  ةالص  دعب  انعمج  مث  ةرمعلا  ىلإ  انرفاس 
ةالصلا17- مكح  امف  فصنو ، رهش  ةدمل  اهبناوج  الو  اهلفسأ  حسمأ  ال  براوجلا ، ىلع  حسمأ  امك  اهيلع  حسمأ  تنكو  نيرهش  لبق  ةريبج  تعـضو 

؟. ةدملا هذه  يف 
ام18- ىلع  هرفغتسأو  يبر  وعدأو  موصأو  يلصأ  انأف  دمحلا  هللو  هللا  يناده  نآلاو  موصأ ، الو  يلصأ  انأو ال  تاونس  ثالث  ذنمو  دالوأ ، يل  ةديس  انأ 

؟. عنصأ اذام  مأ  رافغتسالا  عم  ةرافك  يلع  نوكي  له  يلع ؟. اذام  ينتاف  ام  ىلع  يئاتفإ  وجرأ  ينم ، تاف 
-19. ةديس ةملك  لامعتسا  لوح  هيبنت 
اهقلطي20- ةرم ، نيتس  قلاط  كنإ  لاقف : يمأ  قالطب  ماقف  ًاريبك ، ًاريغت  ريغت  نيتريخألا  نيتنـسلا  يفو  ةنـس ، نيتسو  ًاـسمخ  رمعلا  نم  غلبي  يبأ 

؟. هلوعي نم  ىلإ  ةجاحب  وهو  ريبكلا  رمعلا  اذه  غلبي  هنأ  ثيح  هل  عجرت  له  خيشلا .. ةليضف  اي  كيأر  امف  ةرم ، هل  عجرتو 
؟.21- هليل وأ  هراهن  يف  ناضمر  يف  شدلا  دهاشي  نمل  ةحيصن  نم  له 
يف22- ٌموق  عمتجا  ام  : ) ملسو هيلع  هللا  ىلص  لاق  امك  رجألا  هب  لصحي  عايذملا  نم  ركذلا  سلاجمو  تاودنلاو  تارضاحملاو  بطخلا  عامـس  له 

جرد تحت  تلخد  اذإ  ةأرملا  مثأت  لهو  ءاسنلل ؟. ةـصاخ  كـلذو  ثيدـحلا ) رخآ  ىلإ  مهنيب ...  هنوسرادـتيو  هللا  باـتك  نولتي  هللا  تويب  نم  تيب 
؟. تارضاحملاو ظعاوملا  ىلإ  عمتستل  ضئاح  يهو  هروس  لخاد  وأ  لخادلا  نم  دجسملا 

64a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 
 ( 241  ) 
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 ( تياباغيم  5.45  ) ( 537  )  ( 241  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. يمالسإلا نيدلا  يف  جحلا  ةلزنم  نع  مالكلا 
-2. جحلا مكح 
-3. جحلا بوجو  طورش 
-4. جحلا ضرف  ىتم 
-5. ةرمعلا ةفص 
-6. جحلا ةفص 
-7. جحلاب قلعتت  ةمهم  لئاسم 

64b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.32  ) ( 562  )  ( 230  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. جحلاب قلعتت  ةمهم  لئاسم  نع  مالكلا  ةمتت 
وهو2- ًالماك ، ًاحيحـص  ًءادأ  اهكـسانم  ءادأ  يف  كشي  هنكلو  ةدحاو  ةرم  جح  دق  هنأ  ثيح  ةلفان ، جح  ماعلا  اذه  يف  هنع  جحأ  نأ  يدـلاو  ينم  بلط 

؟. يسفن نع  تججح  دق  ينأ  ًاملع  هنع ، جحأ  لهف  رداق ، ريغ  ًايحص  هنكلو  ًايدام  جحلا  ىلع  رداق 
جحلا3- فيلاكتب  عربتأ  مأ  يـسفنب ، جـحأ  نأ  نآلا : يقح  يف  لضفألا  وه  امف  ةـنملاو ، دـمحلا  هللو  ةرم  نم  رثكأ  جـحلا  ءادأ  يل  قبـس  باش  اـنأ 

؟. هريغ وأ  تايلاجلا  بتكم  ىلإ  لاملا  كلذ  عفدأف  ةضيرفلا  دؤي  مل  ملسمل 
؟.4- ةراختسالا ةالص  يلصي  نأ  ماعلا  اذه  يف  جحي  نأ  دارأ  نمل  عرشي  له 
ةضيرف5- دؤي  ملو  ةنس  ةرـشع  عست  هرمعو  ماعلا  اذه  يفوتو  نيملـسملا - عيمجو  كلذ  نم  هللاب  مكذيعأ   - ناطرـسلا ضرمب  بيـصأ  خأ  نبا  يل 

؟. ةرافك كانه  لهو  هنع ؟. جحن  لهف  تاونس ، سمخ  ذنم  ضرملا  اذهب  بيصأ  هنأب  ًاملع  جحلا ،
؟.6- ةرزإلا ةئيه  ىلع  مارحإلا  سابل  عضو  مكح  ام 
؟.7- رمعلا يف  ةرم  لب  لقي ال  مل  اذامل  تبجول )  معن  تلق  ول  ملسو ( : هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  رس  وه  ام 
؟.8- هكسن ديدحت  نود  سانلا  عم  جح  نم  مكح  ام 
؟.9- راصبإلا عيطتستل  كلذو  اهنيع  ىلع  ًافيفخ  ًءاطغ  عضتو  جحلا  يف  باقنلا  سبلت  نأ  اهل  زوجي  لهف  اهرصب ، فعض  دق  ةريبك  ةأرما  يمأ 

ببـسب10- ةـفلدزم  يف  سولجلا  زاوجب  ىتفأ  هللا  هظفح  زاب  نبا  خيـشلا  نأ  انعمـس  اننأل  ىنم ؛  يف  تبن  ملو  ءاسن  يعمو  نيتنـس  لبق  تججح 
؟. كلذ مكح  امف  ءاسن ، انعمو  ماحزلا ، ببسب  اوعجرو  سانأ  بهذ  دقو  ماحزلا ، ةدش 

ىلع11- قلحتلاو  رجحلا ، ليبقتل  ماحزلا  لهجلا : اهيف  رثكي  يتلا  رومألا  هذه  ىلع  هللا - مكقفو   - متهبن لهف  ميظعلا ، لهجلا  ىلع  مالكلل  متضرعت 
ةلضافلا جحلا  مايأ  نم  ةدافتسالا  مدعو  ءاعد ، طوش  لكل  كسانملا  باتك  نم  ةءارقلاو  ةبعكلا ، ربدتسي  مهضعب  نإ  ىتح  فاطملا  يف  ءاسنلا 

؟. ًارده بهذت  يهف  اهلالغتساو 
؟.12- يلع اذامف  ًانايسن  ةكم  نم  تجرخ  امدعب  الإ  قلحأ  ملو  تاونس  لبق  ةرمعلا  تذخأ 
لاحلاو13- ةدج  نم  مارحإلا  هل  زوجي  لهف  لمعلا ، اذه  نم  يهتني  امدنع  ةرمعلا  ءادأل  مرحي  نأ  هتين  يفو  هل  لغش  ءاضقل  ةدج  ىلإ  رفاس  ٌصخش 

؟. هذه
؟.14- مأ ال رانلا  لهأ  نم  هنأب  مكحي  له  تام  اذإو  هنع ؟. جحي  لهف  جحي  ملو  تامف  فوسي  هنكلو  رداق  وهو  صخشلا  جحي  مل  اذإ 
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؟.15- ةرسلا ترهظ  اذإ  مكحلا  امو  ةبكرلاو ؟. ةرسلا  نيب  ام  رتست  يهو  طقف  رازإلا  يف  ةالصلا  زوجت  له 
؟.16- اهنع طقسي  لهف  يلع  بجي  مل  اذإو  جحلا ؟. يف  اهتقفن  ينمزلت  لهو  اهب ؟. جحأ  نأ  ينمزلي  لهف  جحت ، ملو  ةجوز  يل 
؟.17- كلذ يف  مكحلا  امف  اهنع ، يمري  نأ  هفرعت  ًالجر ال  تلكوف  يمرلا  عطتست  ملو  تارمجلا  دنع  اهمرحم  نع  تهات  ةأرما 
يف18- ةزينع  ىلإ  دوعأسو  ةدـعقلا  يذ  نم  لوـألا  عوبـسألا  يف  ةرمع  تذـخأ  اذإـف  جـحلا ، يف  بغرأو  ماـيألا  هذـه  يف  ةـكم  ىلإ  باهذـلا  دـيرأ 

؟.  ةكم لخاد  نم  وأ  جحلل  تاقيملا  نم  مرحأ  لهف  يل  قحي  ناك  اذإف  جحلا ؟. ىلإ  ًاعتمتم  نوكأ  نأ  يل  قحي  لهف  يعوبسأ ،
؟.19- مأ ال جحلا  هنع  لمكأ  لهف  يبحاص ، تامف  يضاملا  ماعلا  يف  جحلل  يل  بحاصو  انأ  تبهذ 
لهف20- يناثلا ، مويلا  يف  الإ  ظقيتسأ  ملو  دـيدش  بعت  يف  تنك  ينأل  ةـكم ؛ يف  تمن  عادولا  فاوط  نم  تيهتنا  نأ  دـعبو  جـحلا ، ةـضيرفب  تمق 

؟. ءيش يلع 
؟.21- ةرمعلاو جحلا  ةفص  ةفرعمل  بسانملا  عجرملا  وه  ام 
اهنطب22- يف  ٌصغم  اهاتأ  نأ  ثدـحف  لمحلا ، ضراوعب  اهلهجل  اهلمح  فرعت  نكت  ملو  ًالماح ، تناكو  نيرهـش  ةدـمل  ةرودـلا  اهنع  تعطقنا  ةأرما 

هذه لاؤس  ءارمح ، ٍمد  ةعطق  ديلا  ةضبق  ردقب  اهلمح  طقس  نأ  ثدحف  جالعلل ، هتمدختسا  امنإو  لماح  اهنأ  فرعت  يهو ال  ًالهـسم  تمدختـساف 
ىضم اميف  نكي  ملو  اهلهج  مغر  تلعف  اميف  ةرافك  وأ  بنذ  اهيلع  له  ةنس : نيثالث  دعب  ةعماجلا  يف  مهرغـصأ  ةيرذب  هللا  اهقزر  نأ  دعب  ةأرملا 

؟. خياشم وأ  ءاملع  نم  هلأست  نم  اهدنع 
ةعطق23- عضو  وأ  ربقلل ، ةمالعك  ربقلا  لوطب  ديدح  نم  خايسأ  عضو  اهنمو : نيملـسملا ، روبق  ىلع  رومألا  ضعب  اندهاش  رباقملا  دحأل  انلوخد  ءانثأ 

خيراتو تيملا  مساب  زومرب  ربقلا  ىلع  ةباتكلاب  موقي  ثيحب  ربقلل ، تامالع  عضو  يف  عسوتي  سانلا  ضعبو  ةغرافلا ، تاجاجزلا  وأ  ندـعملا  نم 
؟. ًازئاج رمألا  اذه  لهف  هوحنو ، تنمسإ  نم  بصت  ةليصن  وأ  رجح  ىلع  كلذ  رفحو  ةافولا 

نّمثف24- هقح  بلط  ربكألا  خألا  نأ  ريغ  اهعير ، نم  ديفتـسنل  اهعيب  مدـع  ىلع  ةدـلاولا  عم  اـنقفتاو  تاراـقع ، وهو  ًاـثاريم  اـنل  كرتو  اندـلاو  يفوت 
تمكحو ةثرولل  وه  هنكسي  يذلا  تيبلا  ىتح  انيلع ، فورـصملاب  موقي  هنأ  ةجحب  هقح  نع  ةدئاز  لاومأ  ىلع  لصحت  دقو  هبيـصن ، يطعأو  راقعلا 

يتلا ةدلاولا  ةداهـش  ىلع  ةفقوتم  رومأ  كانهو  ًاماع ، نيرـشعلا  براقي  ام  ذنم  ةرمتـسم  ةيـضقلا  هذهو  ضفر ، هنكلو  هنم  هجارخإب  ةـمكحملا 
؟. ةمثآ يه  مأ  ةقيقحلا  نايبو  ةداهشلاب  ءالدإلا  مدعب  قحلا  ةدلاولل  لهف  هملظ ، عم  انل  خأ  هنأ  ةجحب  ةداهشلا  تضفر 

لابقتـسالا25- نحـص  لخدأ  مث  دوجوم ، زافلتلاف  هتيب ؛ يف  ةناهتـسالا  ضعب  هدـنع  نكلو  تاـبجاولا  ىلع  ظـفاحي  نيمزتلملا ، نم  هارأ  قيدـص  يل 
اهسدتو ةيدقعلا  هبـشلا  ثبت  يتلا  ةريزجلا  ةانقب  ىمـسي  ام  ًاصوصخ  رابخألا  ةعباتم  ةجحب  هلخدأ  نآلا  هنكلو  هل ، نيبراحملا  نم  ناكو  شدلا " "

؟. هلاثمألو هل  كتحيصن  امف  ةيملعلا ، ءايشألاو  رابخألا  عم 
؟.26- ةأرما لاثمت  لكش  ىلع  يذلا  بيطلا  ءاطغ  مكح  ام 
اذإ27- كلذكو  رـصقلاو ؟. عمجلا  هل  زوجي  لهف  دلبلا ، جراخ  تيبملا  يوني  وهو  ًالثم ، وليك  نيرـشعك  ةريـصق  ةفاسم  ةيرب  ةـلحر  يف  لجر  جرخ  اذإ 

؟. عمجلاو رصقلا  هل  زوجي  لهف  كانه ، تابف  اهنم  ةبيرق  ةفاسم  ىلع  هنكلو  هدلب  جراخ  فقوت  هتدوع  ءانثأ  يفو  ديعب ، ناكم  ىلإ  هتلحر  تناك 
هتني28- مل  وهو  سمـشلا  علطت  رجفلاك  نايحألا  ضعب  يف  هنإ  ىتح  ةليوط ، ةدم  اهيف  ثكمي  ءوضولل  هايملا  ةرود  ىلإ  بهذي  امدـنع  ناسنإ  كانه 

هنم جرخ  هنأب  سحي  ءوضولا  نم  ىهتنا  املك  هنأو  لوبلا ، عاطقنا  رظتنيو  لوب  هنم  جرخي  هنأب  ركذي  كلذ  ببـس  نع  لاؤسلا  دنعو  ءوضولا ، نم 
رثكأ ءاضعألا  لسغ  ةدايز  زوجي  لهو  ةالـصلا ؟. تقو  جورخ  مغر  لوبلا  عاطقنا  ىتح  راظتنالا  هل  زوجي  له  خيـشلا : ةليـضف  ىرخأ ..  ةرم  ٌلوب 

؟. تارم ثالث  نم 
ةقفرلا29- حاحلإو  ءاملعلا  ضعب  ىوتف  ببـسب  تلهاست  ينكلو  مكاوتف  ملعأ  انأو  ءيـش  يلع  لهف  عادولا ، فاوط  تكرتو  ناـضمر  يف  ترمتعا 

؟. نآلا يلع  اذامف  ليجعتلاب ؟. يلع 

65a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.62  ) ( 517  )  ( 206  ) 

 :- تايوتحملا  
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-1. مارحإلا تاروظحم  نع  مالكلا 
؟.2- اهيف نست  يتلا  لامعألاو  اهلضف  نايب  وجرأ  اهلالغتسا ؟. يف  عيمجلل  كتحيصن  امف  ةجحلا ، يذ  رشع  لبقتسن  مايأ  دعب  خيشلا ! ةليضف 
نأ3- هل  نأ  مأ  يدهيو ، لحيف  رـصحملا  مكح  يف  لخدي  له  ةـكم  لوخد  نم  عنُمو  مرحأ  اذإف  جـحلا ، ةـقاطب  جارخإ  نم  نكمتي  مل  صخـش  كانه 

؟. ايندلا يف  عمطل  ريخلا ال  لمع  ديري  هنأل  لخديو ؛ هبايث  سبلي 

65b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.60  ) ( 547  )  ( 226  ) 

 :- تايوتحملا  

ةعاضر1- هعاضرإب  موقأو  رهـشأ ، ةسمخ  رمعلا  نم  غلبي  مهرغـصأ  راغـص ، دالوأ  يلو  ةجوزتم  انأو  ةرم  لوأ  ماعلا  اذـه  جـحلا  ةـضيرف  ءادأ  دـيرأ 
انأو ال ةيعيبطلا ، ةعاضرلا  ةجحب  جحلا  نم  يجوز  ينعنم  دقو  بيلحلا ، بناجب  ةطيسب  ىرخأ  ةبجو  لوانتي  نأ  هتعاطتساب  هنكلو  طقف ، ةيعيبط 
عم يتقو ، يف  ينلغـشت  فوس  اهنأل  تاعاطلا ؛ نم  ربكأ  بيـصن  ذخأ  مدع  ًاضيأو  وجلا ، ريغتو  ضارمألا  نم  اهيلع  ًافوخ  يعم  اهباحطـصا  دـيرأ 

؟. ماعلا اذه  جحلا  كرتب  يل  حمست  يتلا  رومألا  نم  اذه  لهف  مكتليضف ، ءاتفإ  ىلع  ةفقوتم  يجوز  ةقفاوم  نأ  ملعلا 
؟.2- ًاعتمتم ربتعي  اذه  لهف  جحلا ، رظتني  ةنيدملا  ىلإ  بهذ  مث  جحلا ، رهشأ  يف  ايقيرفإ  نم  لجر  رمتعا 
يجح3- لهف  يدـلب ، يف  جـحلا  ىهتنا  نأ  دـعب  الإ  هرأ  ملو  يجوز  عاض  ةـفرع  موي  يفو  يجوزو ، انأ  يـضاملا  ماـعلا  يف  تججح  ةـلئاسلا  لوقت 

؟. صقان مأ  حيحص 
؟.4- مأ ال عتمتلل  يدهلا  مزلي  ةلاحلا  هذه  لثم  يف  لهف  ًاعتمتم ، جحلاب  ةكم  لهأ  نم  ًالجر  بانأ  ميصقلا  لهأ  نم  لجر 
؟.5- مويلا سفن  يف  جحلاب  مرحن  مث  نماثلا  مويلا  ىحض  انمارحإ  نم  لحن  ًانايحأ  عتمتلل ؟. يفاكلا  تقولا  وه  ام 
ىمر6- ولو  لجعتي  نأ  هلف  ماحزلا  فخي  ىتح  رظتناو  ةـمحدزم  تارمجلا  تناكو  رـشع  يناثلا  مويلا  يف  لـجعتلا  ىلع  مزع  اذإ  جاـحلا  نأ  متلق 

وجرأ ءاشعلا ؟. دعب  الإ  ماحزلا  فخي  مل  اذإ  اذامو  هتميخ ؟. دنع  نوكي  نأ  زوجي  مأ  تارمجلا  دـنع  رظتني  نأ  بجي  لهف  بورغلا ، دـعب  تارمجلا 
؟. رمألا اذه  لوح  هب  رينتسن  طباض  ركذ 

؟.7- يناثلاو لوألا  للحتلا  لصحي  مب 
؟.8- نيدرفم ةبحص  هل  نأل  كلذو  ةرمعلا ؛ ءادأ  هل  قبسي  مل  هنأ  عم  ًادرفم  جحي  نأ  هل  زوجي  لهف  جحلا ، ءادأل  ةرم  لوأل  ةكلمملا  ىلإ  مدق  لجر 
ىلإ9- جرخي  مث  جحلا  يعـس  ىعـسيو  مودقلا  فاوط  فوطيو  ةكم  ىلإ  بهذي  نأ  هل  لضفألا  له  ةفرع ، موي  نم  رهظلا  دعب  ةكم  ىلإ  لصو  نم 

؟. ةرشابم ةفرع  ىلإ  بهذي  نأ  لضفألا  نأ  وأ  ةفرع ، 
جحي10- لهف  فلختلا ، نم  ءيـش  اهلقع  يف  راصو  اهتاوصأو ، ةرايـسلا  نم  فاخت  يهف  هيـسفن ، ةلاح  اهب  حبـصأو  ثداح  اهيلع  لصح  ةغلاب  ةأرما 

؟. مأ ال اهنع 
؟.11- يل لضفألا  امهيأ  جحلا ، نم  يننكمي  ام  يدنع  نوكيف  فظوتأ  ىتح  رظتنأ  مأ  يدلاو ، نم  ذخآو  جحأ  نأ  يل  لهف  بلاط  انأ 
ةالـص12- رخؤن  نأ  زوجي  لهو  ءاشعلاو ؟. برغملا  يلـصي  ىتم  ءاشعلا  ناذأ  لبق  ةـفلدزم  ىلإ  لصو  نم  يف  مكتليـضف  رظن  يف  حـجارلا  وه  اـم 

فصتنم دعب  الإ  ناكملا  انل  رسيتي  ًانايحأ ال  هنأل  يلصنو ؛ قيرطلا  فصتنم  يف  فقن  مأ  ةفلدزم ،  ىلإ  لصن  ىتح  ليللا  فصتنم  دعب  ىلإ  ءاشعلا 
؟. ليللا

؟.13- ًاريخ هللا  كازج  ةميقلاب  قدصتي  نأ  وأ  هنع ، بيني  نأ  لضفألا  لهف  هنس  ربكل  عيطتسي  هنكلو ال  ةلفان  جحي  نأ  بغري  لجر 
يل14- ثدح  تدهجو  تبعت  اذإ  نكلو  عرصلا ، ةبون  ثودح  ىلاعت  هللا  ةردقب  عنمي  ًءاود  لمعتسأو  ةنس ، ةرشع  ثالث  ذنم  عرـصلا  ضرمب  ضيرم  انأ 

؟. لمحتأو جحأ  مأ  ينع ، جحي  ًادحأ  لكوأ  نأ  يل  زوجي  لهف  عرصلا ،
نهيلع15- انيشخ  ةرمجلا  لصن  نأ  لبقو  نيمريـس ، نهنأ  ةين  ىلع  ةفلدزم  نم  انجرخو  ءاسن ، انعم  ناكو  دمحلا  هللو  تاونـس  سمخ  لبق  انججح 

لمعلا امف  اهـسفنب ، ةأرملا  هيمرت  نأ  دـب  رحنلا ال  موي  يمرلا  نأ  لوقي : نم  انعمـس  مث  دـيدش ، ماحز  كانه  نكي  ملو  نهنع  انيمرو  نهانيقبأو 
؟. نآلا
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رثكأب16- داعو  دصتقاو  جحلا  يف  ةقفنلا  يف  رـصقو  ةجحلا  هذه  نم  بسكتلا  هدـصقم  ناكو  هريغ ، نع  جـحي  نأ  لجأ  نم  ًادوقن  ذـخأ  نم  مكح  ام 
؟. هايإ يطعأ  يذلا  لاملا  فصن  نم 

عطتـسأ17- ملف  ًاملتحم  تحبـصأ  ةفلدزم  يف  تب  امنيح  نكلو  جحلا ، كسانم  تممتأو  مارحلا  هتيب  ىلإ  جحلاب  هللا  ينمركأ  دقل  خيـشلا ! ةليـضف 
لهو مكحلا ؟. امف  ةرشاعلا ، ةعاسلا  يلاوح  رجفلا  تيلصو  تلستغاو  ىنم  ىلإ  تبهذ  مث  رجفلا  تيلـصو  تأضوتف  ماحزلا ، ةرثكل  لاستغالا 

؟. ءيش يلع 
؟.18- ًالثم تافرع  يف  مرحلا  ةقطنم  جراخ  هسأر  قلح  وأ  يدهلا  حبذ  نم  مكح  ام 
؟.19- نوباصلاو نانسألا  نوجعم  كلذكو  بيطلاب ، ةللبملا  ليدانملا  لامعتسا  مكح  ام 
كلت20- يف  ينأل  ةضيرف ؛ ةجحلا  هذه  يونأو  ةنس  كلت  لعجأسف  ىرخأ  ةجح  يل  هللا  رسي  نإ  تلاق : مث  ةديدع ، تاونس  لبق  تججح  لوقت : ةلئاس 

؟. لمعلا اذه  اهل  زوجي  لهف  كاردإ ، مدعو  لهج  مايأ  يف  ةجحلا 
؟.21- عانعنلا وأ  درولا  ءام  هيف  عضو  يذلا  ءاملل  مرحملا  برش  مكح  ام 
عم22- رشع  سماخلاو  رشع  عبارلا  عم  رشع  ثلاثلا  موصي  لهف  رشع ، سماخلاو  رشع  عبارلاو  رـشع  ثلاثلا  ضيبلا  مايألا  موصي  نمل  ةبـسنلاب 

؟. رشعلا يف  همايص  لعجي  مأ  قيرشتلا ، مايأ  نم  رشع  ثلاثلا  نأ 
؟.23- حيحص اذه  لهف  هيدلاو ، دحأ  يفوت  دق  ناك  اذإ  الإ  جاحلا  يحضي  هنأ ال  ةماعلا  ضعب  نيب  رشتنا  ام  خيشلا ! ةليضف 

66a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.64  ) ( 544  )  ( 223  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. رابتعالاو ةبوتلاب  ديدجلا  ماعلا  لابقتسا  نع  مالكلا 
-2 ((. َنُونَْزي الَو  قَْحلِاب  ِالإ  ُهللا  َمرَح  ِيتلا  َسْفنلا  َنُوُلتَْقي  الَو  َرَخآ  ًاَهِلإ  ِهللا  َعَم  َنُوْعَدي  َنِيذلَاو ال  ىلاعتو ((: كرابت  هللا  لوق  ريسفت  ةعجارم 
-3...((. نونزيالو :)) ... ىلاعت هلوق  ريسفت 
-4. اهطورشو ةبوتلا  ىلع  مالكلاو  َبَات ))  ْنَم  ِالإ  لجو ((: زع  هللا  لوق  ريسفت 
ملسو5- هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأل  كلذ ؛ يلع  لكشأ  ثيح  يلي  ام  نايبب  مركتلا  لمآف  لزاونلا ، تونق  نع  هللا  مكظفح  متملكت  خيشلا ! ةليـضف 

راصنتسالا وهو  عوضوملا  نع  جرخيو  تيده ، نميف  اندها  مهللا  ءاعدلا : يف  لاقي  له  رمألا  نايب  ديرأف  ةيـصعو ، ناوكذو  لعر  ىلع  وعدي  ناك 
ىلـص يبنلا  ىلع  ىلـصيو  ةنـسح ، ايندلا  يف  انتآ  انبر  لاقيو : نيرفاكلا ، ىلع  ىعديو  ًامومع  نيملـسملل  هيف  ىعدي  لهو  ةلزانلاب ؟. نيباصملل 

؟. ملسو هيلع  هللا 

66b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.61  ) ( 578  )  ( 286  ) 

 :- تايوتحملا  

لعر1- ىلع  وعدـي  ناك  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  نأل  كلذ ؛ يلع  لكـشأ  ثيح  يلي  ام  نايبب  مركتلا  لمآف  لزاونلا ، تونق  نع  مالكلا  ةـمتت 
؟. ةلزانلاب نيباصملل  راصنتـسالا  وهو  عوضوملا  نع  جرخيو  تيده ، نميف  اندها  مهللا  ءاعدلا : يف  لاقي  له  رمألا  نايب  ديرأف  ةيـصعو ، ناوكذو 

؟. ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ىلصيو  ةنسح ، ايندلا  يف  انتآ  انبر  لاقيو : نيرفاكلا ، ىلع  ىعديو  ًامومع  نيملسملل  هيف  ىعدي  لهو 
نم2- ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  رذح  يتلا  ةأرملا  اهمظعأو  انزلا  بابسأ  ترثك  دقو  هبابسأو ، هللاب - ذايعلاو   - انزلا نع  متملكت  خيشلا ! ةليضف 

ايندلا اوقتاف  مالـسلاو ( : ةالـصلا  هيلع  لاقو  ءاسنلا )  نم  لاجرلا  ىلع  رـضأ  ةنتف  يدعب  تكرت  ام  مالـسلاو ( : ةالـصلا  هيلع  لاق  امك  اهنأش ؛
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؟. ةنتفلا هذه  نم  ريذحتلا  يف  ةيهيجوت  ةملك  نم  لهف  ءاسنلا )  اوقتاو 
؟.3- خيـشلا ةليـضف  اي  كهيجوت  امف  تابـسانملاو ، قاوسألاو  تانبلا  سرادم  دنع  كلذ  ىريو  مدخلاو ، نيقئاسلا  ةرثك  ةرهاظلا  انزلا  بابـسأ  نم 

؟. تاقهارم تايتف  عم  قئاسلا  دوجو  وأ  نيقهارملا ، بابشلاب  ءىلتمي  تيب  يف  اهدحو  ةريغصلا  ةباشلا  ةمداخلا  لاخدإ  حابي  لهو 
مث4- يلهأ  ىلإ  تبهذو  تنزحف  رمألا ، اذهب  ةـلهاج  تنكو  تارم  ةدـع  ناضمر  راهن  يف  ينعماج  لجرلا  اذـهو  لجر ، نم  ةـجوزتم  تنك  ةأرما  انأ 

؟. كلذ يف  ءيش  يلع  لهف  ةدحاو ، ةنس  هعم  تسلج  دقو  تاونس ، رشع  نم  رثكأ  يأ : تاونس ، ةدع  نم  اذهو  ينقلط  كلذ  دعبو  هيلإ  تعجر 
؟.5- اهمكح امف  ءاسنلا ، ءاذحب  لفسألاو  فلخلا  نمو  عبصإ  تاذ  لجرلا  ءاذح  مامألا  نم  هبشت  ةيئاسن  ةيذحأ  ةريخألا  ةنوآلا  يف  ترهظ 
سلجي6- نأ  طرـشب  ةالـصلا ، رـصق  هلف  ًابيرقت  وليك  نيرـشع  ةفاسم  جرخ  اذإ  لجرلا  نأ  ةيـضاملا : تاءاقللا  دحأ  يف  خيـشلا  ةليـضف  اي  متركذ 

؟. ةعامجلل ًافلاخم  ربتعي  مأ  وه ، متي  ةالصلا  نورصقي  سانأ  عم  جرخو  كلذ  ىري  ناك ال  اذإ  صخشلا  لهف  رثكأف . نيموي 
؟.7- ديدجلا ماعلا  لوخدب  ةئنهتلا  زوجت  له 
؟.8- اذام مأ  ةبانجلاو ، ضيحلا  نم  لسغلا  كرتت  له  لعفت : اذامف  ءاملاب ، هتلسغ  اذإ  طقاستي  اهرعش  لعجي  ضرمب  ةباصم  ةأرما 
هراوجب9- نيذلاو  دعب ، مارحإلا  ةريبكت  ربكي  مل  هفلخ  يذلاو  هفلخ  يذلا  مدقف  عجرف  ةراهط ، ىلع  سيل  هنأ  ركذ  مث  مارحإلا  ةريبكت  مامإلا  ربك  اذإ 

؟. هيلع اذامف  ةسردملا ، يف  مهنأل  مهمدقي  مل  راغص 
امف10- ةئيـسلا ، ةداعلا  هذـه  يف  عقأو  ةوهـشلا ، ينبلغت  هللا  ىلإ  تبت  املك  ةيرـسلا ، ةداـعلاب  ًىلتبم  رمعلا  نم  ةرـشع  ةعـساتلا  يف  باـش  اـنأ 

؟. انزلا ليبق  نم  ةداعلا  هذه  لهو  يل ؟. كتحيصن 
هيلع11- هللا  ىلص  يبنلا  ةرجح  مداخ  دمحأ  ةيصوك  اهضعب  هذهو  سانلا ، اهقدصيو  نيملسملا  نيب  رشنت  يتلا  قاروألا  هذه  يف  مكتليـضف  لوق  ام 

؟. ملسو
ءارـش12- ةيحان  نم  ةلأسملا  هذه  حيـضوت  وجرن  ًاثانإ ، مأ  اوناك  ًاروكذ  دالوألا  نيب  لدعلا  ةلأسم  يهو  سانلا ، نم  ريثك  ىلع  لكـشت  ةـلأسم  كانه 

نم دحأل  نوكي  لامب  بألا  يصوي  نأ  كلذب ، ةيـصولا  مكح  امو  ةقفنلا ؟. وأ  ةيطعلا  وأ  ةيدهلا  وأ  ةبهلا  هلوق : نيب  قرفلا  ام  جاوزلا ، وأ  ةرايـسلا 
؟. مهيضارتو مهقافتا  دعب  كلذب  لاملاب  فرصتلا  دالوألل  له  صوي  مل  اذإو  ًالثم ؟. جاوزلل  جاتحيف  غلبي  امدنع  ءانبألا 

؟.13- اهيف تنقي  يتلا  لزاونلا  نم  دعي  افوسوك  يف  انناوخإب  لزن  ام  له  الوأ : ةلئسألا : ضعبب  طيرشلا  ةمتت 
؟.14- هيف لاقي  ءاعد  كانه  لهو  ديدجلا  ماعلاب  ةئنهتلا  مكح  ام  ايناث :

67a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.64  ) ( 572  )  ( 264  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. اهيف سانلا  ماسقأو  ةيفيصلا  ةزاجإلا  لالغتسا  نع  مالكلا 
-2. يعرشلا ملعلا  بلطب  اهلالغتسا 
-3. ةرايزلاو ةرمعلل  ةنيدملاو  ةكم  ىلإ  باهذلاب  اهلالغتسا 
-4. ةحابملا ةعتمللو  محرلا  ةلصل  رفسلاب  اهلالغتسا 
-5. رفكلا دالب  ىلإ  مرحملا  رفسلاب  اهلالغتسا 
برـضلاك6- ركنم  هيف  ًاجاوز  وأ  ةـميلو  رـضحي  نأ  ناسنإلل  زوجي  لـهف  اـهوحنو ، مئـالولاو  جاوزلا  تابـسانم  رثكت  ةزاـجإلا  يف  هنأ  مولعملا  نم 

؟. اهوحنو يناغألا  وأ  لوبطلاب 

67b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 
 ( 235  ) 
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 ( تياباغيم  3.69  ) ( 555  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

؟.1- اهوحنو يناغألا  وأ  لوبطلاب  برضلاك  ركنم  هيف  ًاجاوز  وأ  ةميلو  رضحي  نأ  ناسنإلل  زوجي  له  ةمتت 
سانلا2- ضعب  نأ  دهاشن  اننإف  ءاسنلا ، نم  مأ  لافطألا  نم  هيلع  براضلا  نوكي  نأ  ةنـسلا  لهو  نونـسملا ؟. وه  دوجوملا  فدـلاب  برـضلا  له 

ءانغلا تاملكو  نيملـسملا ، نحن  انتاداع  نم  تسيل  تاكرحو  عئام  صقر  لصحي  هنأ  ًاملع  لاير ، فالآ  ةـثالثلا  براقي  ام  اهتفلكت  ةـينغمب  يتأـي 
؟. كلذ ىوس  نونسملا  نأ  مأ  نونسملا ، وه  اذه  لهف  ةيئانغ ..  ةطرشأ  نم  ذخؤت  ةنجام 

؟.3- مثأن لهف  كلذ  لعفب  انيلع  بضغ  اذإو  هريسكت ؟. انل  زوجي  لهف  ضفر ، هنكلو  هجارخإب  هانحصنو  شد  هدنع  يدلاو 
؟.4- هللا كقفو  اهسبل  مكح  امف  عبصإلا ، ثيح  نم  لاجرلا  لاعن  هبشت  تلزن  لاعن  ةريخألا  ةنوآلا  يف  رهظ 
؟.5- ةزاجإلا مايأ  يف  قئاسلا  كلذ  ةرجأ  نهمزلي  لهف  ًاقلطم ، ًادقع  نيعم  غلبمب  نهتسردم  ىلإ  نهلصوي  قئاس  عم  اهتاليمزو  يتجوز  تدقاعت 
؟.6- هلاثمألو هل  كتحيصن  امف  نوعيضي ، تانبلاو  دالوألا  لئاع ، الب  ةزاجإلا  يف  انكرتيو  رفاسي  يجوز 
وأ7- انارق  يف  ءاوس  ضرألا ، عاقب  ىتش  يف  هللا  ىلإ  ةوعدلا  ىلإ  ملعلا  ةبلط  انناوخإ  نم  انريغ  دعتسيو  دعتـسن  ةيفيـصلا  ةزاجإلا  ةيادب  يف  نحن 

؟. هيلع هنوثحت  اذامبو  اهكلسي ؟. يتلا  تاوطخلا  يه  ام  لجو ..  زع  هللا  ىلإ  هتوعد  يف  ملعلا  بلاطل  كتحيصن  امف  اهريغ ،
تارمو8- تارم  يلهأ  تربخأ  دقو  ردتقم ، يدلاوو  هب  سأب  يلام ال  ردصم  يلو  حاكنلا ، ىلإ  ناقوتلا  ديدش  ةنتفلا  يـسفن  ىلع  ىـشخأ  باش  انأ 

ةيعماجلا كتـسارد  يهنت  ىتح  ربصت  كلعجي  تقولا  اذه  ىلإ  ربصت  كلعج  يذلاو  ةنامأو ، ةيلوئـسم  جاوزلا  ًامئاد : مهباوج  نكلو  نأشلا ، اذه  يف 
عيطتسأو جاوزلا  ىلع  رداق  ينأب  ًاملع  هب ؟ ينحـصنت  امو  يدلاول ، حصنلا  ءادسإ  وجرأو  ينأش ، يف  كيأر  ءادبإ  وجرأ  خيـشلا : ةليـضف  فظوتتو .

؟. دلاولا ةقفاوم  الإ  قبي  مل  نكلو  أيهم ، نكسملاو  يتجوزو  يسفن  ىلع  قافنإلا 
ةربإ9- كيطعأ  فوس  تلاقف : كلذب  ةـلمحلا  ةـبيبط  تربخأف  ةداعلا ، يلع  تلزن  ةـضافإلا  فاوط  ءانثأ  يفو  ماعلا ، اذـه  تججح  ةـلئاسلا  لوقت 

هتلعف ام  لهف  ةرودلا ، تءاج  تاعاس  تس  دـعبو  تيعـسو ، تفطف  تاعاس ، تس  مدـلا  فقوت  ًالعفو  تاعاس ، تس  ةدـمل  مدـلا  كنع  فقوت 
؟. اذام مأ  ًاحيحص 

-10، ريكفتلاب يتالـص  تقو  يف  ًانايحأ  ىتح  ينلغـشي  لمعلا  اذـهو  عفانلا ، ملعلا  بلط  نع  يلغـشب  موقت  قزرلا  نع  اهيف  ثحبأ  ةريثك  لامعأ  يل 
؟. لمعلا اذه  ىلع  ذخاؤم  انأ  لهف 

نأ11- يل  زوجي  لهف  يلصت ، الف  يناوخإ ، الو  يه  ةالصلا ال  ىلإ  مهظاقيإب  موقأ  نأ  يننكمي  الف  ناذألا  لبق  جرخأ  انأو  رجفلا  ةالص  نع  مانت  يتدلاو 
؟. دلاولاب ربلل  فلاخم  اذه  لهو  هب ؟. ىطغتت  يذلا  اهفشرش  بحسأ  نأ  وأ  ءاملا ، اهيلع  بكسأ 

؟.12- ملعلا بلط  يف  روتفلا  بابسأ  يه  ام  الوأ : ةلئسألا :  ضعبب  طيرشلا  ةمتت 

68a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.30  ) ( 598  )  ( 212  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ((. ًاماَِرك اورَم  ِْوغللِاب  اورَم  َاِذَإو  َروزلا  َنُوَدهَْشي  َنِيذلاو ال  ىلاعت (( : هلوقو  ناقرفلا  ةروس  نم  رخاوألا  تايآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 ((. ًانَايُْمَعو ًاّمُص  اَْهَيَلع  اورَِخي  َْمل  ِْمهبَر  ِتَايِآب  اوُرُكذ  َاِذإ  َنِيذلَاو  ىلاعت ((: هلوق  ريسفت 
-3 ((. ًاماَِمإ َنيِقتُْمِلل  َاْنَلعْجَاو  ٍُنيَْعأ  َةرُق  َاِنتايُرَذو  َانِجَاوَْزأ  ْنِم  َاَنل  ْبَه  َانبَر  َنُولوَُقي  َنِيذلَاو  ىلاعت ((: هلوق  ريسفت 
-4 ((. اوَُربَص اَِمب  ََةفْرُْغلا  َنْوَزُْجي  َِكَئلُْوأ  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 
-5 ((. ًاماَقَُمو ًاّرََقتْسُم  َْتنُسَح  اَهيِف  َنِيِدلاَخ  ًامالََسو  ًةيَِحت  اَهيِف  َنْوَقُلَيو  ىلاعت ((: هلوق  ريسفت 
؟.6- مأ ال هللا  نم  ٌءالتبا  اذه  لهف  ٌضرم ، ركنملا  اذه  ببسب  هباصأو  ًاركنم  ناسنإلا  لعف  اذإ 
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عمـسن7- دـقف  ءاسنلا  تالاص  نم  ةـبيرق  يهو  ماعطلا  تالاص  ىلإ  لاجرلا  لخد  اذإ  الإ  مهللا  تاركنم ، اهيف  سيل  دـمحلا - هللو   - اـنحارفأ بلغأ 
ماعطلا اذه  ىلإ  ةقاتشم  سوفنلاو  ماعطلا  اذه  ىلإ  انرضح  نأ  دعب  جورخلا  انيلع  بجي  لهو  ركنم ؟. اذه  لهف  تاقاقط ، اهيمسن  ًاتاوصأ  ًانايحأ 
رـضحأ الأ  جاوزلا  اذـه  يف  ًاركنم  ءاسنلا  دـنع  نأ  تملع  اذإ  لهو  نهتاوصأ ؟ ضفخ  ءاسنلا  ضفرت  نأ  دـعب  جورخلا  انيلع  لـه  لوقأ : ذـيذللا ؟.

؟. تاركنملا نم  ةيلاخ  لاجرلا  ةلاصو  ءاسنلا  ةلاصب  صاخ  وهف  هدهاشأ ، يننأ ال  ًاصوصخ 

؟.8- فزاعملا عمو  فزاعملا  نودب  ءانغلا  نم  مهحارفأو  لاجرلا  تاعمجت  يف  لاجرلا  ضعب  هلعفي  اميف  مكتليضف  يأر  ام 
؟.9- مأ ال روزلا  اذه  نم  دلوملا  لفح  روضح  لهف  روزلا ، لوح  ثيدحلا  َروزلا ))  َنُوَدهَْشي  ال  ىلاعت ((: هلوقل  مكريسفت  يف  خيشلا  ةليضف  متركذ 

؟. مأ ال رضحي  له  تالافتحالا  هذه  لثم  يف  ةرضاحم  ءاقلإ  وأ  ةرضاحم  روضحل  ناسنإلا  يعد  اذإ  لهو 
؟.10- عيمجلا كلذ  لعفي  مأ  طقف  نوجوزتملا  كلذب  وعدي  لهو  َاِنتايُرَذو ؟.))  َانِجَاوَْزأ  ْنِم  ىلاعت ((: هلوق  يف  نِم )  ) عون ام 
ينأ11- ملعلا  عم  انخيـش  اي  كتحيـصن  يه  ام  طقف ، اهل  قرت  مل  اهنأل  اهبحت  امنإو ال  اهنيدل ، ال  يمأ ؛ اهيلع  ىـضرت  ٍةأرما ال  ىلع  يجاوز  تدقع  دق 

؟. اهيلع تدقع  دق 
-12، ةجاح ريغل  اذه  مهرفـسو  مهدالوأو ، مهتاجوز  نوكرتيو  ًابازع ، ةـكلمملا  جراخ  ىلإ  نيحلاصلا  بابـشلا  ضعب  رفـس  ةريخألا  ةـنوآلا  يف  رهظ 

؟. عايضو ٍلامهإ  نم  مهدالوأل  لصحي  ام  ىلإ  ًةفاضإ 
يرتشأو13- بهذأ  غلبملا  هنم  ذخآ  نأ  دعب  نكل  اهكلمأ ، ينأ ال  عم  ةعلسلا  هذه  هعيبأ  نأ  زوجي  لهف  ةنيعم ، ةعلـس  نع  ثحبي  ًاصخـش  نأ  تملع  اذإ 

؟. هنم هتذخأ  يذلا  غلبملا  نم  لقأ  رعسب  قوسلا  نم  ةعلسلا  هذه 
وأ14- ةقيـضلا ، وأ  ةريـصقلا  سبالملا  نودـتري  مهو  اهوحن  وأ  تاونـس  عبـسلا  يوذ  راغـصلا  تايتفلاو  نايتفلا  ءاسنلا  سلاجم  يف  ىرن  اـم  ًاريثك 

، ًاراغـص اولازام  مهنأب  تجتحا  اهانحـصنو  مألا  عم  انملكت  اذإف  روكذـلا ، لافطألا  تاصق  هبـشت  تاريغـصلا  تايتفلل  تاصق  وأ  ةـبيرغ ، تاـصقب 
؟. مهروعش صقو  لافطألا  سابل  ةيضقل  يفاشلا  نايبلاب  مركتلا  مكتليضف  نم  وجرنف 

ىلع15- بجي  لهف  ةـيراعلا ، هبـشو  ةفافـشلاو  ةـحوتفملا  سبالملا  نم  ءاسنلا  نم  ٌريثك  هسبلت  ام  سارعألا : تالفح  يف  ةرهاظلا  تاركنملا  نم 
؟. تاركنملا هذه  ببسب  تاجاوزلا  روضح  نم  هتجوز  عنمي  نأ  جوزلا 

؟.16- همدع مأ  عربتلا  لضفألا  لهف  ًاعورشم ، كلذ  ناك  اذإو  هئاضعأ ؟. دحأب  عربتلا  يل  عرشي  لهف  براقألا ، دحأ  يل  يفوت 
روضحل17- دجسملا  نولخدي  مث  ةالصلا  يهتنت  ىتح  ةليللا ، هذه  لثم  يف  دجسملا  اذه  يف  ةالصلا  ءادأ  ءانثأ  دجـسملا  لوح  فقي  نم  يف  مكيأر  ام 

؟. ةلفان مهل  نوكتف  مامإلا  عم  ةالصلا  يف  اولخدي  نأ  لضفألا  مأ  حيحص ، اذه  مهلمع  له  كرابملا ..  ءاقللا  اذه 
ةبطخلاو18- عماجلا  اذه  يف  هتنت  مل  ةالـصلاو  ءارـشو  عيب  لصحيو  قوسلا  ىلإ  نوتأي  مث  ةعرـسب ، جرخت  عماوج  يف  ةـعمجلا  سانلا  ضعب  يلـصي 

؟. ةعاسلا هذه  يف  ءارشلاو  عيبلا  مكح  ام  ًانايحأ ،

؟.19- قالطلا ةينب  نكل  جاوزلا ، طورش  عيمجو  رهمو ، حيحص  دقعب  جوزتلاو  جراخلا  ىلإ  رفسلا  مكح  ام 

68b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  4.91  ) ( 554  )  ( 226  ) 

 :- تايوتحملا  

؟.1- قالطلا ةينب  نكل  جاوزلا ، طورش  عيمجو  رهمو ، حيحص  دقعب  جوزتلاو  جراخلا  ىلإ  رفسلا  مكح  ام  ةمتت 
ضعبو2- ةرفص ، وأ  ةردك  موي  همدقتي  نأ  دب  يضيح ال  نإ  لوقت : ةأرملا  نأب  ًاملع  ضيحلا ، دعبو  لبق  ةرفـصلاو  ةردكلا  يف  مكلوق  حيـضوت  وجرن 

؟. ليصفتب كلذ  حيضوت  وجرأ  ةمئاد ، ةفصب  ةرفص  يضيح  بقعي  نأ  دب  ال  لوقت : ءاسنلا 
؟.3- هللا دبعل  دوبع  لثم : لجو ، زع  هلل  ديبعت  اهيف  يتلا  ءامسألا  ريغصت  مكح  ام 
؟.4- ةأرملا هجو  فشك  مكح  ام 
نإ5- تاهجلا  ضعب  نم  تبروح  اذإ  ًةصاخ  اهموق ، دنع  ةداع  اذه  ناك  اذإ  ناولألا  نم  هريغ  وأ  رضخأ  وأ  ضيبأ  سابلب  بجحتت  نأ  ةأرملل  زوجي  له 

؟. دوسأ ًابابلج  تسبل  يه 
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؟.6- يلصملا رواجي  نم  عم  لجرألا  ةقصالمل  حيحصلا  يعرشلا  مكحلا  نايب  مكتليضف  نم  وجرأ 
؟.7- دهشتلا يف  عبصألا  كيرحتل  يلمع  قيبطت  ديري  خيش  اي  اذه 
قفاوتت8- مل  ثيح  ةـفلاخملا ، لوصح  عم  ءاشعلا ، يلـصي  نم  فلخ  برغملا  يلـصي  نم  ةالـص  ةحـص  يف  لوقلا  حيـضوت  مكتحامـس  نم  ءاجرلا 

؟.)  هيلع اوفلتخت  الف  هب  متؤيل  مامإلا  لعج  امنإ  ملسو ( : هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  ىلع  باوجلا  فيكو  ةرهاظلا ، ةروصلا 
ىلع9- صخـشلا  دقري  نأ  وهو : جاسملا ، لمع  نم  ًاضعب  مهـضعب  عم  نايتفلا  وأ  ًاضعب ، نهـضعب  عم  تايتفلا  ضعب  هلعفي  اميف  مكتليـضف  يأر  ام 

كيلدتلا نوكي  ًانايحأو  بايث ، ءارو  نم  كلذ  نوكي  ًانايحأو  هيذخف ، امبرو  هيقاسو  هيفتكو  هتبقرو  هيبنجو  هرهظ  كيلدـتب  رخآلا  موقيو  ًالثم -  - هنطب
؟. نيسنجلا الكل  تاعماجلاو  تايلكلا  نكس  يف  رثكت  ةرهاظلا  هذه  لثم  نأ  ًاصوصخ  هب ، كلدي  ًانهد  كلدملا  عضو  امبرو  دلجلا ، ةرشابم  عم 

تاـقوأ10- نوعيـضي  ـال  مهنأ  ًاـملع  رهزلاـب ، بعللاو  جنرطـشلا ، بعل  مكح  اـمو  اـهريغو ؟. حاورأ  ةروص  اـهيف  سيل  يتلا  قرولا  بعل  مكح  اـم 
؟. ةالصلا

هذه11- ةدع  نوكت  فيكف  ةرودلا ، اهيتأت  نيرهـشلاو ال  رهـشلا  رخأتت  دـقف  اهيدـل ؛ ًةـمظتنم  تسيل  ةيرهـشلا  ةرودـلاو  ًانئاب ، ًاقالط  تقلط  ةأرما 
؟. ةأرملا

بابـشلا12- ضعب  فيظوتب  اهـضعب  موقتف  ةيفيـصلا ، ةـلطعلا  لـالخ  نيفظوملا  نم  نيعم  ٍددـع  فيظوتب  ةـلودلا  لـبق  نم  تاكرـشلا  ضعب  مَزُلت 
، نيفظوملا نم  ةكرشلا  تفتكا  ثيح  بتاورلا ، مالتسال  رهشلا  رخآ  يف  اولاعت  لوقتو : اهدنع ، نيفظوم  ءامسأ  لجـُست  ثيحب  ةيزمر ؛ فئاظو 

؟. بتاور اهنم  ملتساو  ةقباس  نينس  يف  اهيف  فظوت  نم  مكح  امو  كلذ ؟. مهلمع  مكح  امف 
لوصح13- تيـشخ  اذإ  يبراقأ  نم  دعاوقلا  ءاسنلا  ةـحفاصم  يف  ٌجرح  يلع  لهف  مهيلع ، تامرحملا  ءاسنلل  لاجرلا  ةـحفاصم  اندالب  يف  رـشتنت 

؟. ءافجلا
؟.14- نيملسملا نيب  ٍقارتفا  وأ  ةنتف ، عوقو  نم  ًافوخ  ننسلا  ضعب  كرت  زوجي  له 
؟.15- مسالا اذهب  ةرونملا  ةنيدملا  ةيمست  مكح  ام 
؟.16- رذع نودب  ًانواهت  ةعامجلا  ةالص  كرت  اذإ  ٌءيش  ناسنإلا  ىلع  له 
-17. مارملا غولب  نم  عوطتلا  ةالص  باب  حرش  نم  ةمتت 

69a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.57  ) ( 589  )  ( 202  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ديدجلا يساردلا  ماعلا  لابقتسا  يف  تافقو 
-2. ةساردلا يف  لجو  زع  هلل  ةينلا  صالخإ 
-3. ةلضافلا قالخألاب  يلحتلا 
-4. هيلع ةرباصملاو  ملعلا  بلط  يف  ةرباثملا 
-5. هيلع ةرباصملاو  ملعلا  بلط  يف  ةرباثملا 
-6. بالطلا ةيبرت  يف  نيسردملا  رود 
سرادملا7- باوبأ  نم  ًابيرق  نوفقي  لمجتلا ، يف  ةبيجع  مهلاكـشأو  رافكلاو  نيملـسملا  نم  نيقئاسلا  ةرثك  تانبلا  سرادـم  ىلع  ظحالملا  نم 

تاحتف رتستلاو ..  ةمـشحلل  ةفلاخم  سبالم  نسبلي  تاملعملا  ًايناث : هعم . دحأ  دـجوي  وأ ال  ًاريغـص  ًالفط  الإ  نوكي  وأ ال  مرحم  هعم  نوكي  دـقو 
؟. كلذ يف  دلاولا  ةليضف  هيجوت  امف  قيضو ، فافشو 

69b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 
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 ( تياباغيم  3.75  ) ( 559  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  

-1، لمجتلا يف  ةبيجع  مهلاكشأو  رافكلاو  نيملسملا  نم  نيقئاسلا  ةرثك  تانبلا  سرادم  ىلع  ظحالملا  نم  قباسلا :  لاؤسلا  ىلع  مالكلا  ةمتت 
سبالم نسبلي  تاملعملا  ًايناث : هعم . دـحأ  دـجوي  وأ ال  ًاريغـص  ًالفط  ـالإ  نوكي  ـال  وأ  مرحم  هعم  نوكي  دـقو  سرادـملا  باوبأ  نم  ًاـبيرق  نوفقي 

؟. كلذ يف  دلاولا  ةليضف  هيجوت  امف  قيضو ، فافشو  تاحتف  رتستلاو ..  ةمشحلل  ةفلاخم 
؟.2- ًىدس عيضت  ىتح ال  ملعلا  بتكل  يتءارق  نم  ديفتسأ  فيك 
حيحـصلا3- ليبسلا  فيكو  مأ ال ؟. هرجأ  صقني  له  سانلا ، مدـخي  امم  اهريغو  ةـسدنهلاو  بطلاك  ةـيملعلا  مولعلا  ةـساردل  هجتي  يذـلا  بلاطلا 

؟. ةيلمعلا ةيملعلا  تالاجملا  يف  مدخي  نم  دجو  امل  ةيعرشلا  مولعلا  ىلإ  اوهجوت  ول  بالطلا  نأل  اذهل ؛
موقأ4- امدـنع  ينإو  ءوضولا ، دـنع  دـلجلا  ىلإ  لوصولا  نم  ءاملا  بجحت  ةداملا  هذـه  نأ  ثيح  هتلازإ  بعـصي  يوق  ءارغب  يعباصأ  ضعب  تبيـصأ 

؟. عنصأ اذامف  كلذ ، نم  ررض  ينقحلي  هتلازإب 
ملعلا5- بلط  لئاضف  ضعب  ركذت  نأ  انخيـش  اي  كوجرأو  هللا ؟. دـنع  ًةـبرق  كلذ  هدـيزي  له  ملعلا  بلط  لجأ  نم  هلهأ  قرافي  يذـلا  ملعلا  بلاط 

؟. ملعلا بلط  يف  دادزن  انلعجيو  انعجشي  امم  ةنسلاو  باتكلا  يف  تدرو  يتلا 
ةريثك ال6- غلابم  يهو  ينع  ملعي  وهو ال  دوقنلا  ضعب  يبأ  نم  قرـسأ  تنكو  دـمحلا - هللو  مزتلم   - ةنـس ةرـشع  سمخ  رمعلا  نم  غلبأ  باش  اـنأ 

يننأ ثيح  يلهأ  ىلإ  ينم  بهذت  ةأفاكملا  نكلو  ةأفاكم  هنم  ملتسأو  دجسم  يدنع  انأ  نآلاو  تلعف ، ام  ىلع  مدان  ينأ  ملعي  هللاو  اهردق ، ملعأ 
؟. عنصأ اذامف  مهنم ، يحتسأو  ًادوقن  كلمأ  الف  مهيلإ  اهعاجرإ  عيطتسأ  انأو ال  مهنم  تقرس  دق  سانأ  كانهو  تامازتلا ، يلع 

فوقولا7- اولاطأ  مهنكلو  تيملا  ىلع  ءاعدلل  نوعيـشملا  فقو  ءاملا  شرو  نفدلا  دعبو  ميـصقلا ، ندم  ىدـحإ  يف  ةزانج  عييـشت  يف  تكراش 
يه امو  فوقولا ؟. نوكي  ىتمو  كلذ ؟. ةحـص  امف  همحل ، ميـسقتو  روزج  حـبذ  لدـعي  ام  فوقولا  نأ  درو  ثيح  ةنـسلا ، يه  هذـه  اولاقو : ًادـج 

؟. هب دوعوملا  رجألا  لاني  له  فرصني  مث  ًاريصق  الإ  فقي  مل  نمو  ةدراولا ؟. ةيعدألا 
؟.8- هؤاضق يلع  بجي  لهف  عوطتلا ، مايص  ةمئاص  انأو  ناذألا  لبق  ةعاس  ثلث  وأ  ةعاس  عبرب  برغملا  لبق  ضيحلا  مد  لزن  اذإ 
ينأ ال9- ريغ  ميلع ، هب  هللا  ام  سيردتلا  مهل  لمحأو  هللا  ىلإ  ةيعاد  نوكأ  نأل  يـسفن  قوتتو  ةيملعلا ، داوملا  ملعأ  سرادملا  ىدحإ  يف  ةملعم  انأ 

هذه ةسارد  نم  ضرغلا  ام  يتاذيملت : ضعب  لاؤس  دـنع  ةرئاح  تفقو  املاطلو  هللا ، ىلإ  ةوعدـلا  وهو  دـيرأ  ام  نيبو  يـصصخت  نيب  ًةلـص  دـجأ 
هللا وعدت  نأ  ريخأ : بلط  يلو  هللا ؟. ىلإ  ةوعدلل  ةليسو  عرشلا  نع  ديعبلا  صصختلا  اذه  نم  لعجأ  فيك  خيـشلا : ةليـضف  اي  يلاؤس  ةداملا ؟

. يناسل نم  ًةدقع  للحي  نأو  يب  يدهيو  ينيدهي  نأ 
رسيو10- هلمع  كرتو  هللا  ىلإ  مهنم  ددع  عجر  دقو  مهلمع ، نم  قلق  يف  ةيوبرلا  كونبلا  يف  نولمعي  نيذلا  نم  ًاريثك  نأب  كرشبأ  خيشلا ! ةليضف 

يذـلا مرحملا  هلاـم  عيمج  نم  جرخي  لـه  نوكت : فيك  يبارملا  ةـبوت  ينريح : يذـلا  خيـشلا  ةليـضف  اـي  يلاؤس  نكلو  هنم ، ًاريخ  ًـالمع  هل  هللا 
ًاملاع ناك  نإ  مرحملا  لاملا  نم  هدـي  يف  امم  صلختي  لاق : نم  مهنم  ًافلتخم : ًامالك  ملعلا  لـهأل  تأرق  ينأ  ثيح  عنـصي ؟. اذاـم  مأ  هبـستكا ،

نم صلختي  لاق : نم  مهنمو  ةبوتلا ، يف  هل  ًاليهـست  ةـبوتلا  لبق  هدـي  يف  ام  لك  هل  لاق : نم  مهنمو  ًائيـش ، جرخي  الف  نكي  مل  نإف  ةـمرحلاب ،
صالخلا قيرط  انناوخإل  رـسيو  ًاريخ ، انع  هللا  كازج  ةـلدألا  هدـيؤت  يذـلا  مكحلا  وه  امف  ُْمِكلَاوَْمأ ))  ُسوُءُر  ُْمَكَلف  لوقي ((: هللا  نأل  هلك ؛ ابرلا 

؟. مرحم لك  نم 
ىلإ11- بهذأ  نأ  يل  زوجي  له  لوقتف : ةلِفلا ، هذه  ثثؤت  تأدبو  ةِلف ، اهبيـصن  نم  ناكف  ًاراقعو  ًالاومأ  اهجوز  فلخ  دقو  ةافو ، ةدـع  ةدـتعم  ةأرما 

يف هنم  عنمت  يذـلا  اـمو  ؟. لزنملا يف  ءاـقبلا  يلع  بجي  مأ  هيلع ، فارـشإلاو  بساـنملا  هناـكم  يف  ثاـثألا  بيترتـل  راـهنلا  تقو  يف  ةـلِفلا 
؟. دادحلا

ةدمل12- طقف  نيدـيعلا  ادـع  ةـعكر  هلل  اوعكر  مهنأ  لامعلا  ءالؤه  ىلع  دهـشأ  مل  ينكلو  لمع ، يف  نيملـسملا  نم  ةـعومجم  عم  لمعأ  لماع  انأ 
مهأدـبأ نأ  مرحي  ًارافك  مهلعفب  نوريـصي  لهو  هحـصنت ؟. اذامبو  لمعلا ؟. بحاص  بجاو  امو  ًاريثك ؟. مهتحـصن  دـقو  مهوحن  يبجاو  امف  ماـع ،

؟. ثدحتلاو مالسلاب 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

70a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.43  ) ( 587  )  ( 279  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 ((. ًامالََسو ًةيَِحت  اَهيِف  َنْوَقُلَيو  اوَُربَص  اَِمب  ََةفْرُْغلا  َنْوَزُْجي  َِكَئلُْوأ  ىلاعتو ((: كرابت  هللا  لوق  ريسفت  ةمتت 
-2. ربصلا عاونأ 
-3......((. اَهيِف َنِيِدلاَخ  ًامالََسو  ًةيَِحت  اَهيِف  َنْوَقُلَيو  ىلاعتو ((: كرابت  هللا  لوق  ريسفت 
ةرم4- اهئامسأ ، عونت  عم  نيفتكلا  ىلع  نوكت  يتلا  تاءابعلا  سبل  يهو  الأ  قلخو ، نيد  ووذ  سانأ  اهب  يلتباو  انعمتجم  يف  ترشتنا  اهارأ  ةلكشم 

؟. مظعأ لكشب  اهراشتنا  لبق  ةلكشملا  هذه  رصحن  انلعل  ةلأسملا  هذه  يف  لصفلا  كلوق  امف  ةيسنرف ، ىرخأو  ةينامع 
-5، ةالصلا ىلع  ظفاحم  هنأو  حالصلا  هرهاظو  ضارمألا  نم  مهيف  امب  سانلا  ربخيو  ةحارج ، نودب  تايلمعلا  ءارجإو  ضارمألا  جالعب  رهتـشا  لجر 

، دالبلا هذه  جراخ  يف  دوجوم  وهو  هيلإ  رفـسلا  نودـيري  ةـقطنملا  هذـه  نم  ًاسانأ  فرعأو  هب ، اوقلعت  سانلا  نكلو  ًادوقن ، سانلا  نم  بلطي  الو 
؟. مكقيلعت امو  هيلإ ؟ رفسلا  مكح  امف 

؟.6- مأ ال ةاكز  قودنصلا  كلذ  ىلع  لهف  ضرغ ، يأل  هنم  ضرتقي  جاتحي  نم  ثيحب  اهدارفأب  ًاصاخ  ًاقودنص  تالئاعلا  عضو  ةريخألا  ةنوآلا  يف  رثك 
ناذألا7- عرشي  مل  اذإو  لخد ؟. نم  لك  هيف  ةالـصلل  نذؤي  لهف  ًارارم ، تاعامجلا  هيف  ماقت  قيرطلا  دجـسم  ناكو  دجـسملا  ىلإ  ةعامج  لخد  اذإ 

؟. مامإلا ريغ  ميقي  مأ  ةالصلا ، مهمامإ  ميقي  لهف 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 7ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  122ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

راوزلا 1لجس 
ةيمقرلا 2ةبتكملا 

ًايلاح 133نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
133

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
1

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
443
ثيدحلا لهأ  جمانرب 

1
راوزلا لجس 
0
ةيمقرلا ةبتكملا 
1

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

70b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.29  ) ( 585  )  ( 256  ) 

 :- تايوتحملا  

يبوث1- نإ  ثيح  ةيرخـسلاو ، ءاردزالا  نيعب  ينبقارت  سانلا  نويع  نأك  سحأو  ةديدش ، ةيمازهنا  نم  يناعأ  ينكلو  دـمحلا - هللو   - مزتلم باش  انأ 
؟. كئلوأ لاثمأ  يردزي  نمل  كتحيصن  امو  يل ؟ كتحيصن  امف  نيدتم ، ةيصخش  يتيصخشو  ريصق 

امبرو2- ًامايأ  اهدـسج  ىلع  هقـصلب  ةاتفلا  وأ  ةأرملا  موقت  نأب  كلذو  اهتامزلتـسمو ، ةـطايخلا  تـالحم  دـنع  دـجوت  يتلا  قصاوللا  هذـه  مكح  اـم 
ةرابع وهو  رشتني ، أدب  اهوحنو  تابسانملا  يف  اذهو  رهظي ، يكل  ًافافش  ًاسابل  هيلع  تسبلو  اهفشك  قيلي  نكامأ ال  يف  هتعضو  امبرو  تاعاس ،
هعـضو مكح  امف  ءاملا ، لوصو  عنمي  مرج  هلو  اهريغو ، ةـنعارفو  رافكلا  دـنع  ٍناعم  اهل  تامالعو  رويطو  براقعو  تايحو  تاناويحل  روص  نع 

؟. مهتانب يف  ثدحي  ام  نوملعي  نيذلا ال  ءايلوألاو  ءابآلل  ةحيصن  نم  لهو  هعيبو ؟. هئارشو 
يفوتو3- ةنـس  ةرـشع  ثالث  رمعلا  نم  غلب  ىتح  دلولا  اذه  شاعو  هدعب ، ًالام  فلخو  هللا - همحري   - بألا يفوت  مث  طقف  دحاو  دلو  هل  دـلو  صخش 

هدج بيـصن  مكو  مأ ال ؟. نوثري  همأ  نم  هتوخإ  لهف  همأ ، نم  ةوخإو  هيبأ  نم  دجو  ةدـلاو  الإ  هل  سيلو  هيبأ ، نم  هثرو  يذـلا  لاملا  هءارو  فلخو 
؟. همأ بيصنو 

-4، تارم ثالث  اهتعضرأ  دقو  هيف ، هعضت  اهبيلح  نم  هنكلو  اهيدث  نم  سيلو  يعانصلا  يدثلا  ةطـساوب  كلذو  ةريغـص  ًاتنب  يتابيرق  ىدحإ  تعـضرأ 
؟. ةعاضرلا نم  اهل  ًاتنب  نوكت  لهف 

؟.5- ًاريخ هللا  كازج  يل  كتحيصن  امف  رمألا ، اذهل  ًانايحأ  ةالصلا  كرتأ  دقو  ةعيلخلا ، ةيئاضفلا  تاونقلا  ىلإ  رظنلاب  تيلتبا  باش  انأ 
؟.6- مثإ يلع  لهف  هايإ ، ينيطعي  يذلا  ءاودلا  لوانتأ  انأو ال  روتكدلل  يهجو  فشكأو  ةرثكب  ىفشتسملا  ىلإ  بهذأ 
تكلـسو7- كلذ  تبأ  يتجوز  نكلو  يتيب  يف  يعم  شيعتل  اهب  يتآ  نأ  تدرأـف  ًاريثك ، كـلذ  ببـسب  ملأـتت  يهو  اـهدرفمب  تيب  يف  شيعت  مأ  يل 

؟. كلذ ببسب  يتجوز  قلطأ  نأ  يل  لهف  ىودج ، نود  نكلو  اهعانقإل  ةبيطلا  لبسلا  عيمج  اهعم 
-8 - ةـفورعملا ردانكلا )  ) ىلع حـسملا  زوجي  هنأ  كلذ : ىنعم  لهف  ضرفلا . لـحمل  ًارتاـس  نوكي  نأ  نيفخلا : ىلع  حـسملا  طورـش  نم  نأ  أرقن 

امف ةراهط  ىلع  تنأو  حـسملا  ةدـم  تهتنا  اذإو  ةقـشم ؟. اـهعزن  يف  ناـك  اذإ  ًاـصوصخ  نيبعكلا ، تحت  نوكت  اـم  ًاـبلاغو  نـآلا  هللا - مكمركأ 
؟. كلذ يف  يلصت  لهف  حسملا  ةراهط  ىلع  تنأو  نيفخلا  تعلخ  اذإ  كلذكو  مكحلا ؟.

ظحالن9- اننكلو  ةالصلا ، دعب  وأ  ةالصلل  مهراظتنا  ءانثأ  نولصملا  اهيلع  ئكتي  لوألا  فصلا  يف  زجاوح  دوجو  دجاسملا  نم  ريثك  يف  دهاشملا  نم 
اذـه مهلعف  لهف  هرهظب ، اهيلع  ئكتي  دهـشتلا  ءانثأ  يف  مهـضعبو  ةالـصلا ، يف  هقاـسب  هعوكر  وأ  هماـيق  ءاـنثأ  اـهيلع  دـمتعي  هنأ  ضعبلا  ىلع 

؟. تآكتملا هذه  هاجت  اندجاسم  يف  هلعف  بجاولا  امو  حيحص ؟.
؟.10- ءوضولا ءانثأ  رعشلا  ىلع  عوضوملا  ءانحلا  ىلع  حسملا  مكح  ام 
؟.11- كلذ مكح  امف  ىلصو ، اهلحم  ىلع  حسمي  ملو  اهعزن  مث  هيلع  يهو  لستغاو  ةبانج  لسغ  هيلعو  حرج  ىلع  ةقصل  عضو  نم 
اذه12- نإ  سانلا : ضعب  هل  لاقو  يناوخإو ، انأ  هعم  يلصأ  تنكو  رـصعلاو ، ةعمجلا  عمجي  يدلاو  ناكو  غلبأ ، مل  ريغـص  انأو  يدلاو  عم  رفاسأ  تنك 

نأ كل  زوجي  هل : اولاقو  ملعلا  لهأ  ضعب  هاتفأف  لأسو  يدلاو  بهذف  كلذب ، ىتفأ  نيميثع  نب  دـمحم  خيـشلا  ةليـضف  نإ  ثيح  زوجي ، لمعلا ال 
؟. تاولصلا نم  تاف  ام  ءاضق  انيلع  لهف  امهنيب ، عمجلا  يدلاو  كرت  ةدم  دعبو  ةيصاخ ، هل  رفسلا  نأل  رصعلا ؛ عم  ةعمجلا  عمجت 

71a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.40  ) ( 616  )  ( 228  ) 

 :- تايوتحملا  
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

446

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 2ريغ 
1ابوروأ
4تارامإلا
1ايلارتسأ

1اكيجلب
29نيصلا
6ايناملأ
3رئازجلا

5رصم
16اسنرف

Gn1
1قارعلا

2ايبيل
1برغملا

1ادنلوه
1جيورنلا

1اينامور

-1. ةعمجلا ةروس  رخاوأ  نم  تايآ  ريسفت 
-2.....((. ِةالصِلل ِيدُون  َاِذإ  اُونَمآ  َنِيذلا  اَهَيأ  َاي  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 
-3...((. ِهللا ِْرِكذ  َىِلإ  ْاَوعْساَف  : ))... ىلاعت هلوق  ريسفت 
-4...((. َْعَيْبلا اوَُرَذو  : ))... ىلاعت هلوق  ريسفت 
-5 ((. َنوَُمْلَعت ُْمتُنك  ِْنإ  ُْمَكل  ٌْريَخ  ُْمِكَلذ  : ))... ىلاعت هلوق  ريسفت 
مأ6- ةالـصلا  ديعأ  له  يلع ، اذامف  ةعمجلا ، تيلـصو  ءوضولا  تيـسن  نكلو  لسغلا  اذه  دعب  أضوتأ  نأ  تيونو  ةعمجلل  تلـستغا  ةعمجلا  موي  يف 

؟. اذام
؟.7- نيمرحلا دالب  لعفك  مأ  دالبلا  هذه  لعفك  وه  له  ةعمجلل ، يناثلاو  لوألا  ناذألا  ينعأ : نيناذألا ؟. نيب  عورشملا  تقولا  وه  ام 
لـستغا8- اذإ  ئزجي  لهو  رخآ ؟. ًالـسغ  لستغأ  مأ  ةعمجلا ، لسغ  نع  لسغلا  اذه  يفكي  لهف  ةـعمجلا ، موي  يف  تلـستغاف  ةـبانج  يلع  ناك  اذإ 

؟. ةعمجلا ةليل  يف  ملسملا 
؟.9- ءاسنلل ةعمجلا  ةالصل  ناكم  عماجلا  اذه  يف  لهو  ةعمجلا ؟. ةالص  رضحت  نأ  ةأرملل  عرشي  له 

؟.10- اهعم رصعلا  ةالص  عمجت  نأ  يكملا  مرحلا  يف  ةعمجلا  تلص  يتلا  ةأرملل  زوجي  له 
؟.11- مهءارشو مهعيب  مهيلع  ركنأف  ةعمجلا  موي  لوألا  ءادنلا  دعب  نورتشيو  نوعيبي  نيذلا  ةالصلاب  رمآ  نأ  يل  له 

71b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.14  ) ( 595  )  ( 210  ) 

 :- تايوتحملا  

؟.1- ةعامجلا كلذكو  ةعمجلا  روضح  نع  فلختي  نأ  دلب  يف  ماقأ  اذإ  رفاسملل  زوجي  له 
؟.2- حيحص اذه  هلعف  لهف  هتعاط ، ىلع  مكرمع  يف  لاطأو  مكاعرو  هللا  مكظفح  نوبطخت ، متنأو  ةعمجلا  ةبطخ  صخلي  ةوخإلا  ضعب  تيأر 
؟.3- لعفي اذامف  ماكزلا  ةفعاضم  يشخو  ماكز  هيف  باشلا  ناك  اذإف  ملتحم . لك  ىلع  بجاو  ةعمجلا  لسغ  نأ  متركذ 
وأ4- ةبطخلا ، يف  مامإلا  كلذ  ركذي  امدنع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ىلع  ةالـصلا  وأ  هللا  ركذب  ةعمجلا  موي  بطخي  مامإلاو  ملكتي  يذلا  لجرلا 

؟. ةبطخلا ءانثأ  مومأملل  عرشي  امو ال  عرشي  اذامو  ةبطخلا ؟. ءانثأ  مالكلا  نم  ربتعي  اذه  لهف  ءاعدلا ، ىلع  نمؤي 
ةيقرشلا5- يفو  نوثالث ، ضايرلا  يف  ةسردم ، ةئام  ىلع  ديزت  اهنأ  ركذ  ىتح  اندالب ، يف  ةيبنجألا  سرادملا  يف  طيرفتلا  ةريخألا  ةنوآلا  يف  رشتنا 

لاخدإ يف  مكحلا  امف  قطانملا ، ىلع  ةعزوم  اذكهو  ةدحاو ، ةسردم  ميـصقلا  يفو  ةسردم ، نورـشعو  ثالث  ةدج  يفو  ةسردم ، ةرـشع  عبرأ 
؟. ضارغألا هذهل  نكاسملا  ريجأت  مكح  امو  سرادملا ؟. هذه  ىلإ  اندالوأ 

؟.6- فهكلا ةروس  ةءارق  لضف  هل  لصحي  لهف  ةعمجلا  ةليل  يف  فهكلا  ةروس  أرق  نم 
ملو7- طقف ، مايأ  ةعبس  اهتداع  ةأرملا  هذهو  مويلا ، اذه  ىتح  ًاموي  رـشع  انثا  اهيلع  ىـضم  دقو  نآلا  ىلإ  يعم  ترمتـساو  ةيرهـشلا  ةرودلا  تتأ 

اهجوزل لحت  لهو  وأ ال ؟. موصت  لهو  حيحـص ؟ هتلعف  ام  لهف  ًامئاد ، اهتداع  ىلع  ًءانب  تلـصو  تلـستغا  مث  ىلوألا ، مايألا  ةعبـسلا  لالخ  لـصت 
؟. ةيقابلا مايألا  لالخ 

؟.8- مامحلا يف  هيف ، ءورقم  ءاملا  اذهو  هيف  ضرم  دوجول  مزمز  ءام  نم  هربد  يف  لفطلا  شر  زوجي  له 
يف9- مامإلا  ىقبي  نأ  لضفألا  لهف  لوألا ، فصلا  يف  مامإلا  عم  يلصي  بالطلا  ضعب  نإ  ىتح  نيلصملا ، ىلع  قيضي  ةسردملا  يف  ىلـصم  انيدل 

؟. هنيمي بالطلا  عيمج  نوكيو  راسيلا  يف  مامإلا  يلصي  مأ  هراسيو ، هنيمي  بالطلا  يلصيو  طسولا 
حلاصلاو10- رجافلاو  رفاـكلاو  ملـسملا  نأ  ىنعملا : لـه  ًّايـِضْقَم ))  ًاـْمتَح  َكبَر  َىَلع  َنـاَك  اـَُهِدرَاو  ـِالإ  ُْمْكنِم  ِْنَإو  ىلاـعت ((: هلوق  ريـسفت  وه  اـم 

؟. منهج ىلع  نورميس 
اهئايح11- عزنو  اهتيب  نم  اـهجارخإل  تـالمح  نم  نيملـسملا  دـالب  نم  اـهريغو  دـالبلا  هذـه  يف  ةأرملا  ههجاوت  اـم  هللا  مكظفح  مكيلع  ٍفاـخ  ريغ 

يف لهاستلا  أدب  ثيح  قباسلا ؛ يف  هيلع  تناك  امل  ًاريبك  ًالوحت  دجي  دالبلا  هذه  يف  ةريخألا  ةنوآلا  يف  ةأرملا  لاوحأل  دهاشملا  نإو  اهتمشحو ،
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3ايسور
9ةيدوعسلا

3سنوت
42اكيرمأ

ًايلاح 133نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2042791

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109389202

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475570

راوزلا لجس 
107503

ةيمقرلا ةبتكملا 
738022

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114199203

ةاتفلا بغرت  يتلا  تاءابعلاو  سبالملا  نم  لـئاه  مكب  قاوسـألا  اوقرغأ  دـقف  قاوسـألا ، لـهأ  قباـست  لـظ  يف  هلاكـشأب  بعـالتلاو  باـجحلا 
ةعيذـملاو فداهلا ، نفلا  مساب  كلذو  زافلتلاو  تالجملاو  فحـصلا  يف  اهرعـشو  ةـليمجلا  اـهناولأب  ةأرملا  روهظ  أدـب  اـمك  جربتلاو ، روفـسلاب 

يف اورـصق  نيذلا  رومألا  ءايلوأو  ملعلا  ةبلط  رود  وه  ام  خيـشلا ! ةليـضف  رويغ ..  لك  ردص  هب  قيـضي  امم  كلذ  ريغ  ىلإ  ةقذاحلا ، وأ  ةـقلأتملا 
؟. اهتمشحو اهئايح  نم  ةأرملا  جارخإ  ىلع  تدعاس  يتلا  مالعإلا  لئاسو  اولخدأو  ةأرملا  هيجوت 

؟.12- ناشيشلا يف  انناوخإ  وحن  انرود  ام  نولوقي : ناشيشلا ،  نع  نولأسي  لئاس  نم  رثكأ 
-13 (. نكادحإ نم  مزاحلا  لجرلا  بلل  بهذأ  نيدو  لقع  تاصقان  نم  تيأر  ام  ثيدح ( :  حرشب  طيرشلا  ةمتت 

72a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.65  ) ( 630  )  ( 265  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. اهيلع ءادعألا  طلست  نيح  يف  ةيمالسإلا  ةمألا  لاح  نايب 
-2. هيف نآرقلا  لوزن  ناضمر : صئاصخ  نم 
-3. هموص بوجو  ناضمر : صئاصخ  نم 
-4. هيلايل مايق  ةيعورشم  ناضمر : صئاصخ  نم 
-5. ردقلا ةليل  هيف  نأ  ناضمر : صئاصخ  نم 
-6. هيف فاكتعالا  ةيعورشم  ناضمر : صئاصخ  نم 
-7. رانلا باوبأ  قلغتو  ةنجلا  باوبأ  هيف  حتفت  هنأ  ناضمر : صئاصخ  نم 
-8. ناضمر موص  ةيعورشم  نم  ةمكحلا 
-9. موصلا تادسفم 

72b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.74  ) ( 605  )  ( 238  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. موصلا تادسفم  ةمتت 
-2. تارطفملاب راطفإلا  ققحت  طورش 
-3. موصلا بوجو  طورش 
؟.4- برشلاو لكألا  يف  فارسإلا  مهيلع  ظحالملا  ناضمر  رهش  يف  مويلا  نيملسملا  ضعبل  مكتحيصن  ام 
كلذ5- رطفأ  لوقن : له  كلذـل  ًارثأ  صخـشلا  دـجي  قصب  اذإف  قلحلاو  نيعلا  نيب  لصت  ةانق  هيف  نأب  ًاملع  رطفي  ناـضمر  راـهن  يف  لـحكلا  لـه 

؟. ناسنإلا
؟.6- هسفنب رعشي  يذلا ال  ريبكلا  لجرلا  نع  ماعطإلا  مكح  ام 
؟.7- فاكتعالا مأ  ناضمر  يف  ةرمعلا  لضفأ  امهيأ 
ىلإ8- عجري  هنأ  ةجرد  ىلإ  ديدش  ءيق  ينيتأي  مايألا  ضعب  يف  نكلو  دمحلا ، هللو  هتمص  دقو  يـضاملا ، ناضمر  رهـش  لالخ  يولك  لشفب  تبـصأ 

؟. مأ ال ًاحيحص  يموص  نوكي  له  يلاؤس : ىرخأ ، ةرم  يفوج 
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مدـع9- عم  ةرايـسلا  دوقأ  ريغـصلا  هيخأ  نبا  انأو  لزان  يمعو  ًابظ  دراطن  انكو  ديـصلل ، يمع  عم  تجرخ  يرمع  نم  ةرـشع  ةـسماخلا  يف  تنك 
أدـبأ ىتمو  مايـصلا  ىلع  رداق  انأو  مايـص  ةرافك  يلع  له  نكلو  يمع ، لهأ  ىلإ  ةـيدلا  تعفدـف  تام ، ىتح  يمع  تسهدـف  ةداـيقلل  يتفرعم 

؟. مايصلاب

73a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.19  ) ( 615  )  ( 259  ) 

 :- تايوتحملا  

؟.) 1- هللا ءاش  نإ  روهط  سأب ..  ال  ضيرملل ( : ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  هجو  ام  ةئيشملاب  ءاعدلا  قيلعت  نع  ةنسلا  يف  يهنلا  درو 
لهف2- جيجحلا ، ةمدخ  يف  ةـكراشملا  ىلع  ربجأ  هنكلو  ةنـسلا ، هذـه  هيدؤي  نأ  دـيريو  هدؤي  ملو  جـحلا  هيلع  بجو  ةيركـسعلا  يف  لمعي  صخش 

؟. جحيو ضفري  نأ  هيلع  بجي 
؟.3- تالسلسملا دهاشي  هنأل  ناضمر ؛ يف  ءاشعلا  ةالص  نع  رخأتي  نميف  كيأر  ام 
لعجو4- ماعطإلاب  أدـب  هللا  نأ  عم  مايـصلا  هئزجي  له  مكحلا : امف  ماـعطإلا ، ىلع  هتردـق  عم  ماـصو  هنيمي  يف  ثنح  مث  ءيـش  ىلع  فلح  لـجر 

؟. مكحلا فلتخي  له  مكحلاب  ملاع  ريغ  ناك  ولو  ةعاطتسالا ، مدع  دنع  مايصلا 
بلطأ5- خيشلا  ةليضف  اي  ًالوأ : هلل . دمحلاو  ةيلمعلا  تحجن  دقو  رهـشأ  ةعبـس  لبق  رخآ  بلقب  هلادبتـساو  بلق  لاصئتسا  ةيلمع  يل  تيرجأ  دقل 

اي لاؤسلا  ًايناث : ةمعنلا . هذه  ىلع  ركشلاو  ةماقتسالل  هللا  ينقفوي  نأو  حاجنلا ، اذه  رارمتـساب  روضحلا  ةوخإلا  نم  نيمأتلاو  يل  ءاعدلا  مكنم 
هنأب ًاملع  خيشلا  ةليضف  اي  مكحلا  ام  بيرقلا ، ناضمر  رهش  موص  ةيناكمإ  مدعب  ينديفي  يتلاحل  عباتملاو  فرشملا  يبيبط  نإ  خيـشلا : ةليـضف 

؟. يتلاح روهدت  دنع  اهيف  ترطفأ  يضاملا  ناضمر  نم  يلع  مايأ  يف  لمعأ  اذام  ًاريخأو : ةنسلا ؟ لهأ  نم  سيل 
؟.6- طورشلا اهيف  ترفوت  اذإ  ةبجاو  اهنأ  عم  روهشلا  نم  هريغ  ىلع  ةيلضفأ  هل  له  ناضمر  يف  ةاكزلا  عفد 
؟.7- اهلتقأ نأ  زوجي  له  تعجرو ، اهتدرطو  ًىذأ  اهنم  ينقحلو  بطحلا  لخاد  ءادوس  ةطق  يدنع  تناك  اذإ 
؟.8- هل لوقأ  اذام  صخش  ينأنه  اذإو  ناضمر ، رهش  لوخدب  ةئنهت  تدرو  له 
كونبلا9- هذهو  ةجاح ، ريغل  نويدلاب  نيريثكلا  لقثأ  امم  اومعز  امك  حيرملا  طيـسقتلا  ىلع  تاكرـشلاو  كونبلا  سفانت  رـضاحلا  تقولا  يف  رثك 

كبتار عضتو  ًايراج ، ًاباسح  هدـنع  حـتفت  نأ  طرـشب  هرـضحي  وأ  هيرتشي  مث  بولطملا  دـيدحت  كنم  بلطي  نكلو  ةعلـسلا ، كلت  كلمي  ـال  اهـضعب 
؟. هيجوتلا امو  مكحلا  امف  هقح  نامضل  هدنع  يرهشلا 

ًاضيأ10- كلذكو  ءاسنلا ، ضارمأو  ةدالولا  مسق  يف  ًاصوصخ  ةبيبط  دوجو  عم  بيبطلا  ىلإ  نهادحإ  بهذتف  ةروعلا ، رمأ  يف  ءاسنلا  ضعب  لهاستت 
، جاوزلا دنع  ًاصوصخ  ةروعلا  نم  ريثك  نع  فشكلا  مزلي  امم  ةروعلا  لوح  ام  ًاصوصخ  اهمـسج  نع  دـئازلا  رعـشلا  ليزت  ةأرماب  نهادـحإ  يتأت 

؟. ةأرملا وأ  لجرلل  ًءاوس  ةروعلا  نع  فشكلل  ناغوسم  ناذه  لهف 
؟.11- ليللا مايقو  حيوارتلا  ةالص  نيب  قرفلا  ام 
-12 ( ةباحـصلا نم  نيـسمخ  لـمع  لـثم  لـجرلا  لـمع  نوكي  نتفلا  ةرثك  دـنع  ناـمزلا  رخآ  يف  ملـسو ( : هيلع  هللا  ىلـص  هلوق  نيب  عمجن  فيك 

؟.)  هفيصن الو  مهدحأ  دم  غلب  ام  ًابهذ  دحأ  لثم  مكدحأ  قفنأ  ول  ثيدحو ( :
ةعامج13- رثكأ  نوكي  ىتح  عماوجلا  يف  نوكت  نأك  ضعب  عم  دـجاسملا  ضعب  عمتجت  مأ  دجـسم ، لـك  يف  حـيوارتلا  ةالـص  ماـقت  نأ  لـضفألا  لـه 

؟. طشنأو

73b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  2.53  ) ( 647  )  ( 263  ) 
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 :- تايوتحملا  

ةءابعلاو1- باقنلاب  ىمـسي  ام  اهنم  كلذ  ىلع  نهودـعاسي  لب  رومألا  ءايلوأ  نم  رارقإبو  ءاسنلا  نيب  تفلم  لكـشبو  ةريخألا  ةـنوآلا  يف  رـشتنا 
؟. ًاريخ هللا  مكازج  ةحيصنلا  ميدقت  وجرأ  مازتلالا ، مهرهاظ  ءايلوأ  نم  ةصاخ  نولطنبلاو ، ةيسنرفلا 

-2، لوألا دهشتلا  سولج  كعم  انسلج  مث  انيلصو  انربكو  ةيناثلا  ةعكرلا  نم  لوألا  دوجـسلا  يف  ةالـصلا  ىلإ  انيتأ  دقو  ءاشعلا ، ةالـص  كعم  انيلص 
انمزلت لهف  كلذ  ريغ  تناك  نإف  ةحيحص ؟. ةالصلا  لهف  انملس ، مث  مالسلا  لبق  وهسلا  دوجس  اندجس  نحنو  تملس  تنأو  نيتعكرلا  انلمكأ  مث 

؟. ةداعإلا
تاناحتمالا3- هذـه  يف  رهـشلا  رثكأ  يـضمي  فوسو  تاناحتمالا ، لجأ  نم  ةركاذـملا  عم  لاغـشنا  يف  تابلاطلاو  بالطلاو  ناضمر  رهـش  يتأـي 

؟. عمجلا نوكي  فيكف  لفاونلاو ، حيوارتلا  توفن  امبرو  نآرقلا  ةءارق  نع  لغشننس  ثيح  مكهيجوت  امف  ةعماجلا ، بالط  ريغل  ةركاذملاو 
؟.4- ًاريخ هللا  كازجو  حيحصلا  لعفلا  ىلإ  ءالؤه  هيجوت  وجرن  ركذلا ؟. ةلقو  مونلاب  ناضمر  راهن  رثكأ  يضقي  نم  نوحصنت  مب 
سأر5- نأ  مغر  لاملا  سأر  ىلع  مأ  حبرلا  ىلع  ةاكزلا  عفدت  له  لاير ، فلأ  يتئام  هردـقو  مهـسأك  عفد  يذـلا  لاملا  ىلع  ةاكزلا  عفد  مكح  ام 

؟. ًاريخ هللا  كازج  لعفن  اذام  تافورصم ، عفد  ثيح  ءيش  هنم  دجوي  نآلا ال  لاملا 
تبهذو6- لوألا  مامإلا  عم  سمخ  تيلص  اذإ  له  مامإ ، اهيلصي  تاميلست  سمخ  لك  تاميلـست  رـشع  نولـصي  يكملا  مرحلا  لثم  دجاسملا  ضعب 

؟. مامتإلا نم  دب  وأ ال  ةليل  مايق  يل  بتكي 
؟.7- ةدابعلاب لوغشم  وهو  تاقرطلاو  قاوسألا  يف  نوعكستي  مهكرتيو  هدالوأو  وه  ةرمعلا  ءادأل  ةكم  ىلإ  ناضمر  يف  بهذي  نميف  كيأر  ام 
-8، ًاعدـب مهدـنع  نأ  ثيح  ةنـسلا  لهأ  نم  اوسيل  مهنأب  لوقيو : نييناشيـشلا  يف  ككـشي  سانلا  ضعبو  ناشيـشلا  نع  ءاقللا  لوأ  يف  تملكت 

نوملـسملاو ةـيعامج ، ةدابإ  نودابي  انناوخإو  ءالؤه  ىلع  ًاباوج  ةـملك  نم  لهف  مهنيعن ؟ فيكف  لصح  اـميف  ببـسلا  مه  لوقي : رخـآلا  ضعبلاو 
؟ توص مهل  عمسي  الو  نوجرفتي 

؟.9- ناشيشلا يف  نيررضتملا  انناوخإل  ةاكزلا  ليجعت  زوجي  له 
؟.10- هكرتأ مأ  هركذأ  له  لعفأ : اذام  ناضمر  راهن  يف  ًايسان  برشي  وأ  لكأي  مئاصلا  تيأر  اذإ 
؟.11- مامألا نم  فر  اهيف  يتلا  بابشلا  نم  ريثك  نيب  اذه  انرصع  يف  ترشتنا  يتلا  ةعبقلا  سبل  مكح  ام 
؟.12- رجفلا عولطل  قفاوم  ىرقلا  مأ  ميوقت  له 
؟.13- قلحلا يف  ًابلاغ  لخدت  يهو  ناضمر  يف  فنألا  طقن  لامعتسا  مكح  ام 

74a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( 651  )  ( 247  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ناضمر تاقوأ  ءاضق  يف  فلسلا  يده 
-2. ةاكزلا ماكحأ  نم 
-3. ةيوكزلا لاومألا 
-4. ماعنألا ةميهب  ةاكز  ماكحأ 
-5. ضرألا نم  جراخلا  ةاكز  ماكحأ 
-6. ةضفلاو بهذلا  ةاكز  ماكحأ 
-7. يلحلا ةاكز  مكح 
-8. ةراجتلا ضورع  ةاكز 
-9. ةاكزلا فراصم  نايب 
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له10- مامإلل  ةبسنلاب  لضفألا  وه  امو  حيوارتلا ؟. ةالص  يلـصن  مأ  ةزانجلا  عبتن  نأ  لضفأ  امهيأف  حيوارتلا ، ةالـص  لبق  ةزانج  مويلا  اذه  يف  لصح 
؟. اهب لجعي  مأ  حيوارتلا  دعب  ام  ىلإ  ةزانجلا  ةالص  لجؤي 

امف11- ليماحتلا ، عضو  ىلإ  رطـضيف  ةنكـسملا  ربإلا  هعم  عفني  ملألا ال  نم  ةدـيدش  تابونل  ضرعتيو  اهتوصحو  ةرارملا  باـهتلاب  باـصم  صخش 
؟. ركسلا ىضرمل  نيلوسنألاكو  ةيذغم  تسيل  يتلا  ةنكسملا  ربإلا  كلذك  ناضمر ؟ راهن  يف  ةنكسملا  ليماحتلا  هذه  عضو  مكح 

؟.12- مهسألا ةاكز  رادقم  امو  ةاكز ؟. اهيلع  لهف  ام  ةكرش  يف  مهس  ةئام  يدنع 
ةدحاو13- لك  بقع  لوقي  امف  ةيئاعدلا  لمجلا  ضعبو  ةـيربخلا  لمجلا  ضعب  ءاعدـلا  يف  ًاصوصخ  لمجلا  ضعب  مامإلا  فلخ  يلـصن  نحنو  انب  رمي 

؟. هرخآ ىلإ  هلك  ريخلا  كيلع  ينثنو  كيلع  لكوتنو  كيدهتسنو  كنيعتسن  انإ  مهللا  لثم :
؟.14- ًاريخ هللا  مكازج  انوديفأ  لمعأ  نآلا ال  ىتح  انأو  ةسردم  اهنأب  ًاملع  بهذلا  نم  يتجوز  ةاكز  ذخأ  زوجي  له 
؟.15- ًاريخ هللا  مكازجو  ًانكسم  اهيلع  ميقي  نأ  ديري  هنأ ال  ًاملع  ةلودلا  نم  ذخأت  يتلا  ضرألا  يف  ةاكزلا  بجت  له 
؟.16- مكتليضف هب  يتفي  يذلا  لوقلا  وه  امف  هيف ، مالكلا  رثك  كيلمتلاب  يهتنملا  ريجأتلا 
لاملا17- اذه  نأب  ًاملع  هتاكز  جارخإ  ةيفيك  يف  انرتحا  صاخشألا  نم  ةعومجمل  لاملا  اذهو  ةيرهـشلا  طاسقألاب  اهعيبن  مث  اهكلمن  تارايـس  اندنع 

؟. هتاكز جرخن  فيكف  اهطسقنو ، تارايس  يرتشن  انأدب  ةجاحلا  نع  داز  املف  ةيعمجك ، صاخشألا  نم  ةعومجمل  ناك  هلصأ  يف 

74b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.44  ) ( 612  )  ( 249  ) 

 :- تايوتحملا  

ىلع1- مهل  اهعفد  مث  نمو  تالاير  ةسمخ  ةئف  نم  لاير  ةـئام  فرـص  زوجي  لهف  رثك ، مرحلا  يف  نيلوستملا  نأ  خيـشلا  ةليـضف  اي  نوملعت  متنأ 
؟. ةاكزلا نم  اهنأ 

؟.2- مداقلل ىلوألا  وه  امو  مأ ال ؟. درأ  له  رخآ  يلع  ملسو  رهظلا  ةالص  يف  تنك  اذإ 
اهلك3- ةنسلا  اهفلع  امبرلو  ةنسلا  فصن  نم  رثكأ  اهفلعي  اهبحاص  نأ  ثيح  ةاكز  اهيف  لهو  ةمئاس  ربتعت  له  ةيدابلا  يف  ةدوجوملا  لبإلاو  مانغألا 

؟. اهب راجتالاو  ةيمنتلل  اهنودعي  مهنأ  بلاغلا  نأب  ًاملع 

؟.4- كلذ مكح  امف  ناضمر  ةالصو  مايص  لجأل  وأ  ةرمعلا  لجأل  ةيرهشلا  ةرودلا  عنمل  عناوملا  ضعب  لمعتست  نأ  ريخلل  اهبح  ةأرملا  لمحي  دق 
نـسح5- ثيدح  اذهو  ةربقملا . يف  نمحرلا  دـبع  اهاخأ  تراز  اهنع  هللا  يـضر  ةـشئاع  نإ  لاقي : ًاليلد  كانه  نأل  رباقملل ؛ ةأرملا  ةرايز  مكح  ام 

؟. كلذ مكح  امف  يئاسنلا  هجرخ 
؟.6- عكري ىتح  توكسلا  مزلأ  مأ  اهدعب ، ةروس  أرقأ  له  ةحتافلا  نم  يهتنأ  امدعب  ًاليوط  ةثلاثلا  ةعكرلا  مامإلا  لاطأ  اذإ  ةيعابرلا  ةالصلا  يف 
؟.7- ًازئاج ناك  اذإ  كلذ  طباوض  امو  فكتعملل ؟. دجسملا  يف  فتاهلا  وأ  لاوجلا  لامعتسا  مكح  ام 
؟.8- ءاضيبلا ةصقلا  رت  مل  اهنأب  ًاملع  ًارهط ؟. دعي  اذه  له  ةيرهشلا  ةرودلا  دعب  ةأرملا  نع  مدلا  عطقنا  اذإ  مكحلا  ام 
-9، مألا تبأف  نينجلا  جارخإ  اوطرتشاو  اهرهظل  ةيلمع  ءارجإ  ءابطألا  ررقف  سماخلا  رهـشلا  يف  لماح  يهو  اهرهظ  يف  ثداحب  تبيـصأ  ةأرما 

؟. نيروجأم نآلا  لمعلا  امف  ةيلمعلا ، لمعت  ملو  نينجلا  رمتسا  نإ  توملا  وأ  للشلا  نم  ًارطخ  اهيلع  نإ  اولاقف :
-10. اهيف فرصتلا  ةيرح  ضرعملل  سيلو  ةيئزج  ةيكلم  كلمت  ةرايسلا  ًالوأ : مهطورـش : نأب  ًاملع  ةرايـس  ضارتقا  كنبلا ؟. نم  ضارتقالا  مكح  ام 

اهنأ ةجحب  ضارتقالا  نع  عجارتي  امدنع  %( 1  ) ذخأ مهطورـش  نم  نأ  ًاثلاث : ًايموي . دادزت  ددحملا  تقولا  نع  طسقلا  رخأت  دنع  ةدئافلا  نأ  ًايناث :
. مهيلإ يرهشلا  بتارلا  ليوحت  ريخألا : وهو  ًاعبار  باعتأ .

مكتليضف11- ىلع  ىفخي  الو  ةثلاثلا ، ةيفلألاب  هنومـسي  ام  لولحب  كرابملا  رهـشلا  اذه  نم  نيرـشعلاو  عبارلا  يف  مداقلا  نرقلا  لمتـشي  خيـش ! اي 
يف ثدحي  امع  ليوهتلا  نم  ةرفكلا  هرشني  امب  سانلا  راهبنا  ًاضيأ  مكيلع  ىفخي  الو  مهدنع ، ةريبكلا  ةبـسانملا  هذهب  ىراصنلاو  دوهيلا  لافتحا 
نأ اميف  ةبسانملا  هذه  لثم  يف  ةيئاضفلا  تاونقلاو  ةزفلتلا  تاشاش  مامأ  مهنيعأ  نورمـسي  نيذلا  سانلل  مكتليـضف  هيجوت  وه  ام  ةليللا . كلت 

؟. ةبسانملا هذه  يف  مهتاؤبن  ىلع  نودمتعي  ةرفكلا 
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دنع12- رثكي  هنإف  نيفكتعملل ، ًاصوصخ  ىلاعت ؛ هللا  كقفو  كتحيصن  ام  طساوألا  رشعلا  دعب  ناضمر  رهش  نم  رخاوألا  رـشعلا  ىلع  نولبقم  نحنو 
لاستغالا ةنـسلا  نم  لهو  مويلا ؟. كلذ  دـيعلا  ةالـصل  جرخي  الأ  ةنـسلا  نم  لهو  جرخي ؟. ىتمو  هفاـكتعا  يف  أدـبي  ىتم  لؤاـستلا  نيفكتعملا 

؟. رشعلا يلايل  نم  ةليل  لك  يف  برغملا  ةالص  دعب  فكتعملل 
؟.13- لمعلا نوكي  اذامف  ةعمجلا  موي  ديعلا  قفاو  اذإ 
-14. مهدايعأب مهتئنهتو  رافكلل  ددوتلا  رطخ  نع  خيشلا  بطخ  نم  طيرشلا  ةمتت 

75a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( 635  )  ( 256  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ناشيشلا ىلع  سورلا  ناودع 
-2. ديع موي  يف  تناك  اذإ  ةعمجلا  ةالص  مكح 
-3. فوسكلا ةالص  ماكحأ 
-4. ضرف ىتمو  جحلا  ىلع  مالكلا 
-5. جحلا طورش 
نوكي6- لهو  دحأ ؟. لكل  فوسكلا  ةـبطخ  عرـشت  لهو  فوسكلا ؟. ةالـص  كردـت  اذامب  فوسكلا : يف  ةـيلاتلا  ماكحألا  نايب  مكتليـضف  نم  دـيرن 

؟. ًاسلاج مأ  ًافقاو  مامإلا 
؟.7- هب أدبي  امهيأف  ةالصلا  تقو  لوخد  دعب  فوسكلا  ءاج  اذإ 
؟.8- مومأملا اذه  لعفي  اذامف  هعم ، لخدف  ضرفلا  ةالص  اهنأ  نظي  لجرلاو  فوسخلا ، ةالص  يلصي  وهو  مامإلا  عم  لجر  لخد 
؟.9- يراقعلا قودنصلا  ضرق  يف  رخآ  صخشل  مسالا  عيب  مكح  ام 

-10، ةأرملا دـيب  قالطلا  نوكي  نأ  اهنم : نيدـلا  يف  يتلا  ىواتفلا  ضعب  ةيمالـسإلا  دالبلا  ضعب  يف  تردـص  نيمرحلا  دالب  ريغ  يف  ماـيألا  هذـه  يف 
؟. خيشلا ةليضف  اي  كلذل  مكهيجوت  ام  ريفولا ، لاملا  بحاصل  ناخدلا  زاوج  ىوتف  لثمو 

75b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  4.88  ) ( 857  )  ( 237  ) 

 :- تايوتحملا  

ديب1- قالطلا  نوكي  نأ  اهنم : نيدـلا  يف  يتلا  ىواتفلا  ضعب  ةيمالـسإلا  دالبلا  ضعب  يف  تردـص  نيمرحلا  دالب  ريغ  يف  مايألا  هذـه  يف  اـم  ةـمتت 
؟. خيشلا ةليضف  اي  كلذل  مكهيجوت  ام  ريفولا ، لاملا  بحاصل  ناخدلا  زاوج  ىوتف  لثمو  ةأرملا ،

-2، قيرطلا فرعن  مل  نكلو  انيشمو ، ةرايسلا  انحلـصأو  برغملا  انيلـصو  ةفرع  ةياهن  يف  ةرايـسلا  تلطعت  ةفرع  اندعـص  املو  جحلا  ىلإ  انبهذ 
؟. خيشلا ةليضف  اي  مكحلا  ام  سمشلا  عولط  دعب  الإ  ةفلدزم  لصن  ملو  ةيناث  ةرم  ةرايسلا  تلطعتو  انهتف 

لثم3- تـالوكأملا  ضعب  وأ  ماـعطلا  عم  عـضو  اذإ  ءوـضولا  ضقني  روزجلا  محـش  نع  جـتانلا  كدوـلا  لـهف  ءوـضولا  ضقني  روزجلا  محل  نأ  ملعن 
؟. اهريغو ةجيلكلا 

؟. 4- تنرتنإلا ىلع  نوفكعي  نيذلا  مزتلملا  بابشلا  ضعبل  ةيبهذ  حئاصن  هجوت  نأ  وجرأ 
هللا5- ليبس  يف  داهجلل  كانه  باهذلا  دـيري  نميف  مكيأر  امو  كانه ؟. نيملـسملا  انناوخإ  رابخأ  رخآ  يه  ام  ناشيـشلا ،  يف  نيملـسملا  انناوخإ 

؟. هتجاحب اسيل  اناك  نإ  هيدلاو  رب  همزلي  جوزتملا  لهو  هللا ؟ ليبس  يف  داهجلا  طورش  يه  امو  هللا ؟ ةملك  ءالعإو 
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؟.6- دجسملا يف  يلصت  نأ  ةأرملل  زوجي  لهو  تيبلا ، يف  ةأرملل  فوسكلا  ةالص  مكح  ام 
؟.7- خيشلا ىلع  لاؤسلا  اذه  أرقت  الإ  هللاب  كلأسأ  هلوقب : هلاؤس  ردص  لئاس 
دجي8- مل  ايندـلا  نم  ًاضرع  الإ  هب  دـيري  هللا ال  هجو  هب  ىغتبي  امم  ًاملع  ملعت  نم  ملـسو ( : هيلع  هللا  ىلـص  هللا  لوسر  لاق  خيـشلا ! ةليـضف  اـي 

تـسل ينأل  ثيدحلا ؛ اذهل  ةساردلا  كرتأس  ينإ  لوقأ : ام  ًاريثكو  ةيعرـش ، ًامولع  سردأو  ةعماجلا  يف  بلاط  انأ  لاق ، امك  وأ  ةـنجلا )  فرع 
؟. يهيجوت مكتليضف  نم  وجرأ  ددرتم  انأو  لاملاو ، ةداهشلا  لجأل  سردأ  انأو  لب  يتسارد ، يف  ًاصلخم 

انعم9- سيل  اننأل  انودر ؛ جحلا  ىلإ  انلصو  امدنعو  تاقيملا ، دنع  طرتشن  ملو  ةفيلحلا  يذ  نم  ةعبسلا  يدالوأو  انأ  يـضاملا  ماعلا  جحلاب  تمرحأ 
انللحتساو ةنيدملا  يف  ةقشلا  ىلإ  انعجرف  اهيف ، سلجن  نأ  لجأ  نم  ةقش  انل  زجحا  ةنيدملا :  يف  يبراقأ  دحأل  تلق  يننأب  ًاملع  جحلل ، حيراصت 

؟. انيلع اذامف  مارحإلا ، نم 
تايتفلا10- يتاوخألو  يل  كتحيـصن  امف  ةيـصعملاب ، يـسفن  ىلع  ةفرـسم  ينأ  مغر  لح ؟. نم  لهف  يلع  ةـعاطلا  لـقثو  يبلق  ةوسق  نم  وكـشأ 

؟. اهنيد نع  ةأرملا  نتفت  يتلا  رومألا  نم  اهوحنو  ةضوملاب  نلغش  يتاللا 
هدالوأ11- نيبو  هلزنم  يف  هلخدأ  امبر  هللاب  ذايعلاو  سانلا  ضعبو  شوشدلا ، ةدهاشمب  ةريبك  ةنتف  لصح  هنأ  نوملعت  هللا ، هظفح  خيشلا ! ةليـضف 

؟. هللا مكظفح  مكقيلعت  امف 
ثيح12- كلذ  يف  مكيأر  ام  لخادلا ، نم  اهب  ام  ىري  ةفوشكم  ةرايـسلاو  عراشلا  يف  تناك  اذإ  اهدحول  يبنجألا  قئاسلا  عم  ةأرملا  بوكر  مكح  ام 

؟. سانلا مامأ  تماد  ام  ةولخ  تسيل  اهنإ  لوقي : سانلا  نم  ًاريثك  نأ 
نع13- رخأتي  هنأب ال  ملعلا  عم  بلاغلا ، يف  ًابيرقت  فصنلاو  ةعباسلا  ةـعاسلا  يف  يأ : ةـفيظولا  لجأل  همايق  دـنع  الإ  رجفلا  يلـصي  نم ال  مكح  ام 

؟. ةفيظولا يف  نيمدقتملا  كلس  يف  لجسي  نأ  ىلع  صرحي  هنأل  ةدحاو ؛ ةقيقدب  هلمع 
جارخإو14- باقنلا  سبل  مكح  امو  اهجوز ، بلطل  ةـباجإ  امنإو  هبـشتلا  دـصقت  ـال  تناـك  اذإ  ةأرملل  نيفتكلا  قوف  اـم  ىلإ  رعـشلا  صق  زوجي  لـه 

؟. طقف نينيعلا 
ةيحـضأ15- الو  هجحب  يفتكي  له  مأ  كلذ ، هل  زوجي  لهف  هدلب ، يف  هنع  يحـضي  نم  لكو  دق  هباهذ  لبق  ناكو  جـحلا  ىلإ  بهذ  لجر  يف  مكحلا  ام 

؟. ةيعرش ماكحأ  نم  كلذ  ىلع  بترتي  يذلا  امو  هقح ؟. يف  لضفألا  وه  امف  هيلع ،
مايألا16- هذـه  لثم  يف  ًاصوصخ  تاقيملا ؛ ىلإ  لصو  ام  اذإ  يونيو  ميـصقلا  يف  وهو  رفاـسي  مث  هتيب  يف  لـستغي  نأ  ةرمعلا  دارأ  نمل  زوجي  لـه 

؟. ةدرابلا
؟.17- امهيلك وأ  ةرمعلا  وأ  جحلا  لامعأ  يف  درو  مزمز  ىلإ  باهذلا  له 
؟.18- يضقي فيكف  فوسكلا  ةالص  نم  ىلوألا  ةعكرلا  هتتاف  نم 
؟.19- ديعلا ةالص  ىلإ  جورخلاب  هلهأ  رمأي  مل  اذإ  لجرلا  مثأي  له 
؟.20- ةيدوعسلا ةلمعلاب  ةيدوعسلا  يف  انه  اهب  بحسأ  نأ  يل  له  تيوكلا  ةلود  نم  ةرداص  ازيف  بحس  ةقاطب  يدنع 
؟.21- ديدشلا دربلا  يف  ةالصلا  عمج  زوجي  له 
؟.22- هتاكز نم  لاملا  دادس  نماضلل  زوجي  له  دادسلا  يف  يرتشملا  رخأتو  نماض  هنمضو  ةرايس  ىرتشا  لجر 
؟.23- دجسملا نم  جورخلا  راركتب  دجسملا  ةيحت  راركت  مزلي  له 

76a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( 613  )  ( 239  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. مالسإلا يف  جحلا  ةيمهأ 
-2. ًالامجإ ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  جح  ةفص 
-3. مالسلاو ةالصلا  هيلع  همارحإ  ةيفيكو  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  هجح  يف  ةيليصفت  تافقو 
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-4. هب قلعتي  ام  ضعبو  فاوطلا  عم  ةفقو 
-5. ىنم ىلإ  عفدلاو  حطبألاب  هلوزنو  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  هيعس 
-6. تافرعب فوقولا 
-7. ةفلدزمب تيبملا 
-8. رشاعلا مويلا  لامعأ 
-9. عادولا فاوطو  يمرلا 

76b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( 626  )  ( 258  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. عادولا فاوطو  يمرلا  ىلع  مالكلا  ةمتت 
-2. اهبادآو اهطورش  ةيحضألا .. 
-3. هيف ىحضيل  ام  ناكمل  ةيحضألا  لام  لاسرإب  توفت  يتلا  حلاصملا 
-4. ةجحلا يذ  رشع  لضف 
ةباينلا5- ًالوأ : رومألا : هذـه  نايبب  خيـشلا ! ةليـضف  اي  تمركت  ـالهف  جـحلا ؛ يف  ريغلا  نع  ةـباينلا  ةريخـألا  ةـنوآلا  يف  رثك  ريغلا ، نع  ةـباينلا  يف 

؟. اهتفص امو  يه  ام  لفنلاو  ضرفلا  يف  ةعورشملا 
لب6- ًائيش  ةباينلا  لام  نم  عفدأ  نل  ينأ  مولعملا  نمو  جحلاب ، يل  اونذأ  دقو  لمعلل ، جحلا  ةلمح  لبق  نم  رجأتسم  انأو  ًةباين  جحأ  نأ  يل  زوجي  له 

؟. يل عفد  يذلا  لاملا  كلذ  مكح  امف  ةلمحلا ، كلت  نم  ًالام  ضبقأس  امبر 
؟.7- مأ ال نيدلا  بحاص  هل  حمس  ًءاوس  هجح  حصي  له  لاح  نيد  هيلعو  جح  نمو  جحيل ؟. فلتسي  نأ  ناسنإلل  له 
اهمدقتـسا8- دـق  نمم  اهتلافك  لقن  وأ  مرحم  نودـب  ةـمداخلا  لابقتـسا  مكح  اـمو  مرحم ؟. اـهعم  نكي  مل  اذإ  ةـمداخلل  ةرمعلاو  جـحلا  مكح  اـم 

؟. ًاقبسم

ىلع9- لاير  فلأ  رـشع  ةسمخ  يلاوح  كلذ  فلكي  ثيح  تانب ، عبرأ  هدنع  نمل  ًايدام  فلكم  اذـهو  تالمحلا ، قيرط  نع  جـحلا  ميظنت  ردـص  دـقل 
؟. مهنع جحلا  طقسي  لهف  ريدقت ؛ لقأ 

ىلع10- ريبكتلا  نم  دـب  هنأ ال  نونظيو  ريبكتلا ، لجأل  دوسألا  رجحلل  يذاحملا  طخلا  ىلع  نوفقي  نيذـلا  نيفئاطلا  نم  ريثك  هلعفي  اميف  مكيأر  اـم 
؟. نيفئاطلا ةقياضمو  ماحزلا  يف  ًاببس  نوكي  امم  ريبكتلا ؛ دعب  الإ  هزواجت  زوجي  الف  طخلا 

؟.11- اهيلع امف  اهدلاو ، يفوت  دقو  اهجح ، تلمكأو  كلذب  اهلهأو  اهدلاو  ربخت  ملو  ضئاح ، يهو  ةبعكلا  لوح  تفاط  ةأرما  كانه 
؟.12- تقو لك  يف  مأ  طقف ، تاولصلا  دعب  نوكي  قيرشتلا  مايأ  يف  ريبكتلا 
؟.13- ةريبكلا ةنيمسلا  وأ  ةميقلا ، ةعيفر  ةيحضألا  يف  لضفألا  له 
ءاسن14- هعم  نم  ىلع  قفرأ  نوكي  امبر  كلذ  نأل  فاطملا ؛ ىلإ  بهذـن  مأ  يمرن  نأ  لضفألا  له  ليللا  فصن  دـعب  ًـاليل  ةـفلدزم  نم  لوزنلا  دـعب 

؟. ديعلا موي  رجف  لبق  يمرلا  لبق  فاوطلاب  ردابيف  هل ، نهسبح  نم  ىشخي 
-15. اهيلع امف  اهدلاو ، يفوت  دقو  اهجح ، تلمكأو  كلذب  اهلهأو  اهدلاو  ربخت  ملو  ضئاح ، يهو  ةبعكلا  لوح  تفاط  ةأرما  كانه  لاؤس  ىلع  بيقعت 

؟ جح يف  ةرمع ال  يف  تناك  اهنأب  لوقت 

77a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 
 ( 265  ) 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=9815
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=9815
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


 ( تياباغيم  2.90  ) ( 633  )  ( 265  ) 

 :- تايوتحملا  

نيرشع1- ةبارق  ىلإ  لصت  دق  ةريبك  غلابم  اوبلط  تالمحلا  ىدحإ  ةعجارم  دنع  نكلو  جحلا ، ةضيرف  ءادأل  امهب  رفاسأ  نأ  يونأ  نادلو  يدنع  دجوي 
؟. غلبملا اذه  اكردي  ىتح  جحلا  ةضيرف  امهنع  طقست  لهف  دودحم ، يلخد  انأو  لاير ، فلأ 

؟. 2- ىنم جراخ  نكسأ  وأ  ةعفترم ، مايخلا  روجأ  نأ  عم  ىنم  يف  نكسلا  نم  دب  له ال 
لوح3- تفاط  ترهط  نأ  دـعبو  جـحلا ، لامعأ  تلمكأ  مث  ةـفرع  موي  لبق  ةورملا  افـصلا و  نيب  تعـسف  ةـنراق ، يهو  ةـكم  ىلإ  تلـصو  ةأرما 

؟. كلذ اهلمع  مكح  امف  ةيناث  ةرم  عست  ملو  ةبعكلا 
سبل4- مهادعت  اذإف  جـحلا ، حيرـصت  جارختـسا  مدـعل  هبايث  سبلو  همارحإ  علخ  ىلإ  دـمعي  شيتفتلا  طاقن  ىلإ  هلوصوو  همارحإ  دـعب  جاجحلا  ضعب 

؟. ءالؤهل مكلوق  ام  ةيدف ، مدق  مث  همارحإ 
؟.5- فطت مل  كلذل  ةداعلا  اهيلع  تناك  ةفرع  موي  لبق  تعس  يتلا  ةأرملل  ةبسنلاب 
؟.6- ءاسنلا نم  ةعومجم  ةبحاصمب  مرحم  نودب  جحلا  ىلإ  تامداخلا  باهذ  خيش ! اي  مكح  ام 
؟.7- اهب يحضيف  ةيحضأ  يرتشيل  ضرتقي  نيد ؛ هيلعو  يحضي  نأ  رصي  لجر 
سبل8- نع  ملسو  هلآ  ىلعو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ىهن  دقو  ندبلا  ىلع  ًالـصفم  نوكي  سيلأ  ةرزو ، لكـش  ىلع  مارحإلا  عضو  لوح  مالكلا  رثك 

؟. ديدج ءيشب  نوتأت  ةرم  لك  لاق : ةماعلا  ضعب  نأ  ىتح  حيضوتلا ، وجرأ  لاورسلا  سنج  نم  نوكيس  وهف  صيمقلاو ، لاورسلا 
-9، كلذب نومثأي  لهف  كلذ ، يف  نوبغري  مهنكل ال  مهيفكي ، ام  مهئاطعإو  مهتدعاسم  يف  بغرأو  ةيلام ، ةعاطتسا  جحلا  نوعيطتـسي  ءانبأ ال  يدل 

؟. ريخأتلا نم  مهرذحأو  ةضيرفلا  هذهل  مهئادأ  يف  بغار  ينأو  ةصاخ  مثإ ؛ نم  يلع  لهو 
عجريـس10- هنأ  ًاملع  مرحلا  دودح  لخاد  جحلاب  مرحي  نأ  ديري  جحلا  ءاج  اذإف  جحلا ، ىلإ  اهب  ًاعتمتم  لاوش  يف  ةرمع  ذخأ  نميف  مكتليـضف  يأر  ام 

؟. ةدج نم  مارحإلا  مكح  لاوز  عم  لاوش  يف  يتلا  ةرمعلا  دعب  هدلب  ىلإ 
؟.11- تاقيملا نم  هسبل  دعب  ندبلاو  مارحإلا  ىلع  كسملا  عضو  مكح  ام 
ةنجللا12- هذهو  رجفلا ، ةالص  نع  فلختي  نيمدقتملا  ضعب  نكل  ةالصلا ، ىلع  ةظفاحم  ةداهـش  لوصح  طرتشت  تايعمج  تحت  ةاكزلا  ةنجل  كانه 

؟. اذه يف  مكيأر  ام  رجفلا ، ةالص  نم  دب  هنأ ال  ىلع  رصت 
برـشت13- يهو  اهعم  يبلق  قلعت  عم  اهكرتأو  جـحأ  لهف  ىلاعت ؛ هللا  ءاش  نإ  جـحلا  يونأو  عباسلا  رهـشلا  يف  نآلا  يهو  يتلفط  عضرأ  ةأرما  انأ 

؟. عنصأ اذام  مأ  بيلحلا ،
دنعو14- حطـسلا ، يف  وهو  ىعـسملا  ىلع  لزنو  فاط  اذإو  ًاـنراق ؟. مأ  ًاـعتمتم  نوكي  لـه  ةـفرع  موي  يف  جـحلاو  ةرمعلاـب  مرحأ  نم  مكح  اـم 

؟. ءيش هيلع  له  هسأر  بناوج  نم  تارعش  ذخأ  ريصقتلا 
رومأ15- يف  ًةـصاخو  مهنيد  رومأ  يف  مهتيعوتو  مهتحار  ىلع  رهـسلاب  مهعم ؛ نيرفاسملاب  ماـمتهالاب  تـالمحلا  باحـصأ  ىلإ  ةـملك  هيجوت  لـمأن 

؟. هللا مكقفو  مهيلع  فيلاكتلا  عفر  مدعو  جحلا ؛
اذإو16- هب ، رمأي  الف  ًافورعمو  هركني ، الو  ًاركنم  ىريو  ركنملا ، نع  يهنلاو  فورعملاب  رمألا  يف  نواـهتي  جـحلا  كـسانم  ةـيدأت  دـنع  ساـنلا  ضعب 

ريسفت امو  اذه ؟. يف  مكيأر  امف  ُْمْتَيَدتْها ))  َاِذإ  لَض  ْنَم  ُْمكرـَُضي  ُْمكـَسُفَنأ ال  ُْمْكَيَلع  اُونَمآ  َنِيذلا  اَهَيأ  َاي  لوقي ((: هللا  نإ  لاق : كلذ  نع  هتلأس 
؟. قحلا قيرط  ىلع  هللا  مكقفو  ةيآلا  هذه 

؟.17- مكحلا امف  هريغ ، نع  ةجح  ذخأي  دق  نكل  لوقيو : جحلا ، عيطتسي  ام  نيد  هيلع  لجر 
؟.18- اذه يف  مكيأر  امف  ًاطيخم  مسجلا  ىلع  يرئاد  رازإ  ةئيه  ىلع  مارحإلا  عضأ  لوقيف : نيدبو  مسجلا  ليقث  صخش  كانه 
هعفدأ19- نأ  وأ  ريخلا ، تالاجم  نم  لاجم  يأ  يف  هنع  هب  قدـصتأ  نأ  لضفألا  لـهف  ىلاـعت ؛ هللا  همحر  دـلاولا  نم  ةـقدص  لاـملا  نم  غلبم  كاـنه 

؟. جحلا مأ  لضفأ ، ةقدصلا  له  لوقي : لئاسلا  ينعي  ةرم ، نم  رثكأ  هللا  همحر  جح  هنأ  ًاملع  هنع ؛ جحيل  صخشل 
هتقيرط20- هذهو  طقف ، براوج  هيلعو  ىلصو  ءاذحلا  علخ  دجـسملا  ىلإ  لصو  امدنعو  طقف ، ءاذحلا  ىلع  حسم  مث  ءاذحلاو ، براوجلا  سبل  لجر 

؟. هللا مكقفو  هذه  هتقيرط  مكح  امف  حسملا ، ةدم  ةياهن  ىتح 
نكلو21- كانه  جحلل  مرحأو  هتقفر ، عم  جحلل  يـضاملا  ماعلا  يف  بهذـف  هجحل  يفكي  ام  هليفك  هل  عفد  نكل  هرقفل ، جـحلا  ىلع  رداق  ريغ  لماع 
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هتثرو ىلع  بجي  لهف  ناضمر  رهش  رخآ  يف  يفوت  ةنـسلا  هذه  يفو  هجح ، لمكي  ملو  عساتلا  مويلا  حابـص  ةزينع  ىلإ  عجرف  هتقفر  نع  عاض 
؟. ءارقف مهنأب  ًاملع  هنع ؛ اوجحي  نأ 

77b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  2.87  ) ( 596  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

كانه1- جحلل  مرحأو  هتقفر ، عم  جـحلل  يـضاملا  ماعلا  يف  بهذـف  هجحل  يفكي  ام  هليفك  هل  عفد  نكل  هرقفل ، جـحلا  ىلع  رداق  ريغ  لماع  ةـمتت 
ىلع بجي  لهف  ناضمر  رهش  رخآ  يف  يفوت  ةنـسلا  هذه  يفو  هجح ، لمكي  ملو  عساتلا  مويلا  حابـص  ةزينع  ىلإ  عجرف  هتقفر  نع  عاض  نكلو 

؟. ءارقف مهنأب  ًاملع  هنع ؛ اوجحي  نأ  هتثرو 
؟.2- زئاج اذه  لهف  دحاو  لك  نع  ةيمستلا  اوكرت  امبر  نكلو  مهيده ، مهنع  نوحبذيو  يدهلل  غلابم  جاجحلا  نم  نوعمجي  تالمحلا  ضعب 
؟.3- كلذل ًاكردم  ناك  امل  يحضي  هنأ  ًةداع  هل  نأل  هلام ؛ نم  هنع  ىحضي  لهف  لقعي ، وهو ال  لام  هدنع  صخش  كانه  ناك  اذإ 
؟.4- ةنسلا هذه  كرت  نمل  مكهيجوت  امف  ةرمعلا  يف  يدهلا  قوسي  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نأ  يهو  ةرثدنم ، ةنس  فسأللو  اندنع 
؟.5- مكحلا امف  كلذب ، لهاج  انأو  اهتعطقف  ةيذؤم  ةرجش  انلوح  تناكو  ةيضاملا  ةنسلا  يف  جحلاب  تمق 
؟.6- ةنسلا وأ  لهسألا  عابتا  لضفألا  امف  ةالصلا ، لبقو  لاوزلا  دعب  يمرلا  ةنس  كرت  اذإ  ناسنإلا  رجؤي  له 
هذه7- لهأ  نم  تسل  ينأب  ملعلا  عم  لاوحألا ، لبق  نم  جحلاب  يل  حيرـصتلا  لجأ  نم  كلذو  تالمحلا ، ىدحإ  نم  دقع  ةقرو  ذـخآ  نأ  يل  زوجي  له 

؟. طقف حيرصتلا  لجأ  نم  نكلو  ةلمحلا ، هذه  عم  بهذأ  نلو  ةقطنملا ،
ةأرملا8- رهط  نوكي  ىتمو  مدلا ، عاطقنا  دعب  ةأرملا  نم  جرخت  يتلا  ةرفـصلاو  ةردكلا  مكح  وهو  هيف ، مالكلا  رثك  ثيح  رمألا  اذـه  حيـضوت  وجرأ 

؟. ءاضيبلا ةصقلا  نم  دب  لهو ال 
؟.9- جاحلل امهمكح  ام  ةيحضألاو  يدهلا 

دعب10- ةدابعلاو  ةالـصلا  ةلـصاوم  زوجي  له  رـصعلا  ىتح  رهظلا  نم  مدلا  نم  رطَق  تلزن  كلذ  دعبو  مايأ  ةعـست  ذنم  ةيرهـشلا  ةرودلا  نم  تيهتنا 
؟. كلذ

مايأ11- حبذلا  مايأو  ةفرع  مويو  ةـجحلا  يذ  نم  رـشعلا  مايألا  يف  اميـس  ناشيـشلا ال  يف  انناوخإل  ءاعدـلا  ىلع  ةوخإلا  ثح  مكتليـضف  نم  وجرأ 
؟. اريخ هللا  مكازجو  هللا  مكقفو  يحاضألا 

؟.12- ةأرملا وأ  لجرلل  ًءاوس  مارحإلا  سبالم  رييغت  مكح  امو  ةنيعم ؟. سبالم  ءاسنلل  ةبسنلاب  مارحإلل  له 
؟.13- رمألا اذه  هيلع  لكشي  امبر  سانلا  نم  ًاريثكو  ًاصوصخ  عمجلاو ، رصقلا  نم  رفسلا  يف  ةالصلا  ماكحأ  حيضوت  لمآ 
؟.14- كلذ اهل  لهف  كلذ  نم  اهعنمي  امبر  اهجوز  نكلو  ةجحلا ، يذ  رشع  موصتو  سيمخلاو  نينثإلا  مايص  ىلع  ظفاحت  نأ  ديرت  ةأرما 
تيب15- يف  موق  عمتجا  ام  ملسو ( : هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ثيدح  يف  لخدنو  رجألا ، انل  لصحي  لهف  ةديرب  يف  نحنو  نآلا  كمالك  عمتـسن  نحن 

؟. ثيدحلا هللا )..  تويب  نم 
امهيأو16- ةدراولا ؟. غيصلا  نم  يه  لهف  هباحصأو  لقي : ملو  ملـسو  هلآو  هيلع  هللا  ىلـص  هلوق : يبنلا  ركذ  دنع  هللا  هظفح  خيـشلا  ددري  ام  ًاريثك 

؟. روهشملاو لضفأ 
َْوأ17- َانيَِسن  ِْنإ  َاْنذِخَاُؤت  َانبَر ال  لوقي ((: ىلاعت  هللاو  اهلكأ ، زوجي  ةيحضلا ال  هذه  نأ  هللا : مكظفح  مكنع  تعمس  دقف  ةيمستلا  انيـسنو  انيحـض  اذإ 

؟.))  ُْمُكبُوُلق َْتدَمَعت  اَم  ِْنَكلَو  ِِهب  ُْمْتَأطَْخأ  اَميِف  ٌحَانُج  ُْمْكَيَلع  َْسَيلَو  ىلاعت ((: هلوقو  َاْنَأطَْخأ )) 
ءاشعلاو18- برغملا  ةالـصب  مهعم  نم  ًاضيأ  نومزليو  ةفرع  يف  عساتلا  ةـليل  تيبملاب  مهعم  نم  نولمحي  امبر  جـحلا  نع  نيلوئـسملا  ضعب  ىرن 

؟. ريسيتلا ةجحلاو  سمشلا  بيغم  درجمب  ةفرع  يف 

78a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.05  ) ( 614  )  ( 244  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ديدجلا ماعلا  ةيادب  عم  ةبساحم  ةفقو 
-2. ءاملعلا ماسقأ  نايبو  ءارمألاو  ءاملعلا  ةبيغ  نم  ريذحتلا 
امف3- سلجي ، مهضعبو  دجسملا ، ةيحت  يلصي  مهـضعبو  ًاجراخ ، سلجي  مهـضعبف  ةضيرفلا  نولـصت  انخيـش  اي  متنأو  ءاقللا  ىلإ  ةوخإلا  ضعب  يتأي 

؟. خيشلا ةليضف  اي  مكحلا 
يف4- لوقي  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  تعمس  لاق : هنع  هللا  يـضر  يفقثلا  سوأ  نب  سوأ  نع  ثيدحلا : اذه  نايب  مكتليـضف  نم  وجرأ 

ةوطخ لكب  هل  ناك  غلي ؛ ملو  عمتساف  مامإلا  نم  اندو  بكري ، ملو  ىـشمو  ركتباو ، ركبو  لستغاو  ةعمجلا  موي  لسغ  نم  ةعمجلا ( : موي  لسغ 
امهيحيحـص يف  ةميزخ  نباو  ةجام  نباو  يئاسنلا  و  نسح ، ثيدح  لاقو : يذمرتلاو  دواد  وبأ  دـمحأ و  هاور  اهمايقو )  اهمايـص  رجأ  ةنـس  لمع 

برق امنأكف  ةعمجلا  موي  نم  ىلوألا  ةعاسلا  يف  ءاج  نم  ملسو ( : هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  لاقو  ينابلألا . حيحـص  يف  وهو  هححـصو  مكاحلاو 
عولط نم  مأ  رجفلا  عولط  نم  ةعمجلا  موي  ةيادب  لهو  ىلوألا ؟. ةعاسلا  ةيادب  ىتم  ثيدحلا . ةرقب ) ... برق  امنأك  ةيناثلا  ةـعاسلا  يفو  ةـندب ،

؟. سمشلا
؟.5- هجالع امو  روتفلاب ؟. اهيف  رعشي  تاعاس  ناسنإلا  ىلع  رمت  له 
؟.6- ءاسنلا دنعو  لاجرلا  دنع  ةأرملا  ةروع  دودح  يه  ام 
هذـه7- مكح  امف  ىقيـسوملاو ، يناغألا  نم  ًةـيلاخ  ةـيخيرات  ةـيوبرت  ًاصـصق  يكحت  اهريغو  تاناويحل  ةـجلبدم  روص  اـهيف  ويدـيف  ةطرـشأ  كاـنه 

؟. ًالثم مالسإلا  بادآ  ىلع  ثح  اهيف  ةيلايخ  لافطألل  ًاصصق  نووري  نميف  مكتليضف  يأر  امو  ةطرشألا ؟.
ركنن8- فيكف  معنب  باوجلا  ناـك  اذإو  رمخلا ؟. براـشو  ينازلا  ىلع  رتـسن  نأ  اـنل  زوجي  لـه  هيلع )  هللا  رتـس  دـحأ  ىلع  رتـس  نم  ثيدـح ( :

؟. ًاركنم انيأر  اذإ  ىضاغتن  لهو  ركنملا ؟.
ليعامـسإ9- رجح  نيب  طاوشألا  هذـه  يف  تلخد  دـيدشلا  ماحزلا  عم  جـحلا  فاوط  ناك  امدـنعو  ًاـضرف  جـحلا  ناـكو  ماوعـألا  دـحأ  يف  تججح 

. ليعامسإ رجح  لوق  أطخ  ىلع  خيشلا  هيبنتو  ءيش ؟. يلع  لهف  ةبعكلاو ،

78b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( 612  )  ( 231  ) 

 :- تايوتحملا  

؟.1- اهيلع اذامف  مست ، مل  يهو  اولعفيف  اذك ، اولعفت  الأ  رذن  يلع  اهئانبأل : لوقت  ةأرما 
؟.2- لسغ نودب  يلصيو  بهذي  نأ  ليلقب  ةعمجلا  ةالص  لبق  مونلا  نم  ماق  نمل  زوجي  له 
ناك3- نإ  اولاقو : اهوجرخأو  ىفشتسملا  تلخدو  نينجلا ، لمح  ببسب  ةضيرم  تناكو  سداسلا  رهـشلا  يف  تلمح  ثيح  قلق  يف  يتدلاو  هذه 

ًاميلـس ناك  نإو  لزن ، ًاضيرم  نينجلا  ناك  اذإف  يوتكا ، تلاق : ءاسنلا  نم  اهلوح  نم  نأل  اهتوكف ؛ ءاسنلا  ىدحإ  ىلإ  تبهذـف  لزنيـس ، ًاضيرم 
لزن ىتح  ًادج  ةضيرم  تناك  دقو  ةريح ، يف  يتدـلاوو  تامف ، قئاقد  سمخ  يلاوح  حاصف  نينجلا  طقـسف  ةـيبلحملا  اشن  تبرـش  مث  عفتريس ،

؟. كلذ يف  مثإ  اهيلع  لهو  جرح ؟. اهيلع  لهف  نينجلا ،
رهش4- ةيادب  يف  جحلا  تيون  مث  جحلا ، رهـشأ  يف  ةكم  ىلإ  ةرئاز  تنك  دقف  تقولا ، كلذ  يف  ةجوزتم  نكأ  ملو  تاونـس  رـشع  لبق  يعم  ثدح 

ىلإ تفرـصنا  مث  مويلا ، كلذ  تدهـشو  ةفرع  ىلإ  تبهذ  مث  تيبلاب  تفط  ةفرع  موي  حابـص  يفو  ةكمب ، يمع  لزنم  نم  تمرحأف  ةجحلا  يذ 
ىلإ تلزن  بورغلا  دعبو  مويلا ، كلذ  برغم  ىلإ  ةفلدزم  يف  يمع  تعيـض  رجفلا  ةالـص  دعبو  ةفلدزم ، يف  تبو  مادـقألا  ىلع  ًاريـس  ةـفلدزم 

عنـصأ اذامف  ميـصقلا ، ىلإ  تدع  ةجحلا  يذ  رهـش  ةياهن  يفو  ًافاوط ، الو  ًاتيبم  الو  ًايمر  جـحلا ال  ناكرأ  لمكأ  نأ  نود  لزنملا  يف  تبو  ةـكم 
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؟. نآلا
؟.5- ةشكرزم ريغو  ديلل  ةرتاس  نوكت  اهنأ  ًاملع  ةعساولا ، مامكألا  تاذ  ةءابعلا  سبل  مكح  ام 
؟.6- كلذ حيضوت  لمأن  هيدلاول  قاعلاو  ينازلاو  ابرلا  لكآ  نم  مظعأ  نوكي  اذه  لهو  لبقت ؟. الأ  يرح  لبسملا  ةالص  نأب  لوقلا : ةحص  مكح  ام 
؟.7- ةولخ ربتعي  ةنيدملا  لخاد  اهدحول  يبنجألا  لجرلا  عم  ةأرملا  بوكر  له 
-8، جرخي مث  تاونـس  ةدع  نجـسي  امنإو  لتقي  دالبلا ال  كلت  يف  لتاقلا  نأ  مولعمو  هدلو ، لتقو  هللا  دودح  قبطت  دالب ال  يف  شيعي  لجرلا  ناك  اذإ 

؟. هيلع يدتعي  نأ  هل  له   (( ًانَاْطلُس ِهِيلَِول  َاْنَلعَج  ْدََقف  هيف ((: هللا  لوقي  يذلا  لوتقملا  دلاو  لعفي  اذامف 
؟.9- فصلا نم  ةعباسلا  نود  ريغصلا  جرخي  نأ  مامإلل  زوجي  له 

؟.10- ةجاحلا بسح  ءارشلا  نوكي  مأ  نوجاتحي ، ام  ءارش  يف  تانبو - نينب   - دالوألا نيب  لدعلا  نم  له 
؟.11- ًالالح كلذ  ناك  اذإ  هتبيغ  لحت  يذلا  قسافلا  وه  نمو  قسافل ؟. ةبيغ  هنأ ال  حيحص  له 
اهيف12- لصحي  ثداوح  ًاريثك - لب   - ًانايحأ لصحي  كلذلو  نيملـسملا ، ءاذيإو  سيعطتلاو  ةعرـسلاو  طيحفتلا  مهمه  نيذـلا  بابـشلا  اندالب  يف  رثكي 

نأ هل  لحي  له  لجرلا  كلذ  مكح  ام  مث  تارايـسلا ؟. كلت  نم  مهنيكمتو  بابـشلا  كئلوأ  ءايلوأ  رود  امو  راحتنالا ؟. نم  اذه  ربتعي  لهف  تايفو ،
؟. هوحنو ثداحب  هيلإ  ءاسأ  نم  لك  نع  وفعي 

مكح13- امف  ًاعامس ، اهيلع  سانلا  بكناف  ىوتفلا  نم  ًائيش  اولعج  مهنكلو  ىقيـسومو ، يناغأ  اهيف  ام  مظعم  ةكلمملا  جراخ  نم  ثبت  ةعاذإ  كانه 
؟. ءالبلا كلذ  اهب  دجوي  هنأ  ًاملع  اهعامتسا 

سمـشلا14- هيلع  تباغ  ناسنإ  هلاثم : نيتالـصلا ؟. نيب  عمجي  نأ  زوجي  لهف  ةيناثلا ، ةالـصلا  تقو  لوخد  لبق  هدـلب  ىلإ  لصيـس  هنأ  ملعي  رفاسم 
؟. رفسلا يف  ًاداج  ناك  نمل  عمجلا  لهو  زئاج ؟ اذه  لهف  برغملا ، ىلإ  ءاشعلا  عمجي  نأ  دارأو  رفسلا  يف  وهو 

له15- ثيدحلا ، يف  درو  امك  وأ  ةمات )  ةمات  ةرمعو  ةجحك  ناك  سمـشلا  عولط  ىلإ  رجفلا  ةالـص  دعب  هالـصم  يف  سلج  نم  ثيدحلا ( : يف  درو 
؟. كلذ فيك  مأ  ةرمعلاو ، جحلا  رجأ  لثم  هلف  اذه  لعف  نم  نأ  كلذ : ىنعم 

؟.16- خيشلا ةليضف  اي  كلذ  مكح  امف  هدعب  الو  هلبق  مصت  ملو  ءاروشاع  موي  تماص  اهرمع  نم  ةرشاعلا  يف  ةلفط  يل 
؟.17- دادسلا ىلع  رداقو  هيلع  لاح  وهو  نآلا  ىلإ  ددسي  مل  نم  مكح  امو  يراقعلا ؟. كنبلا  نم  ضرق  هل  جرخ  نمم  ضرقلا  ءارش  مكح  ام 
-18. ةعقاولا ةروس  لئاوأ  ريسفت  نم  طيرشلا  ةمتت 

79a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.38  ) ( 609  )  ( 267  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ربكألا ناحتمالا 
-2. اهلالغتسا ةيفيكو  ةزاجإلا 
-3. ةرمعل ءادأب ا  ةزاجإلا  لالغتسا 
-4. ةرمعلا ةفص 
-5. ةنيدملا ةرايزب  ةزاجإلا  لالغتسا 
-6. مرحملا رفسلاب  ةزاجإلا  ءاضق 
ىمسي7- ام  يرظن - يف  رشلا  رطخأ  نم  وهو   - مهرش رخآ  بوص ، لك  نم  انيلع  اوبلاكت  دق  اهئادعأ  نم  ٌةفدهتسم  مالـسإلا  ةمأ  خيـشلا ! ةليـضف 

يف ضرعي  ام  مظعأو  ءاسنلل ، اهلثم  حتفب  ىدانيو  رابكلا  لبق  بابـشلاو  لافطألا  اهرـضحي  يهاقم  هل  تحتف  لب  تويبلا ، ازغ  يذلا  تنرتنإلاب 
اهيف دهاشي  ام  بلاغو  يهاقملا  هذـه  حـتف  مكح  امو  ةـنتفلا ؟ هذـه  عم  لماعتلا  يف  انل  كتحيـصن  امف  قالخألا ، طقاسو  سنجلا  يهاقملا  هذـه 

؟. داسفلا
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79b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  4.69  ) ( 634  )  ( 228  ) 

 :- تايوتحملا  

ام1- يرظن - يف  رـشلا  رطخأ  نم  وهو   - مهرـش رخآ  بوص ، لك  نم  انيلع  اوبلاكت  دق  اهئادعأ  نم  ٌةفدهتـسم  مالـسإلا  ةمأ  خيـشلا ! ةليـضف  ةمتت 
ام مظعأو  ءاسنلل ، اهلثم  حـتفب  ىدانيو  رابكلا  لبق  بابـشلاو  لافطألا  اهرـضحي  يهاقم  هل  تحتف  لـب  تويبلا ، ازغ  يذـلا  تنرتنـإلاب  ىمـسي 
ام بلاغو  يهاقملا  هذـه  حـتف  مكح  امو  ةـنتفلا ؟ هذـه  عم  لماعتلا  يف  انل  كتحيـصن  امف  قالخألا ، طقاسو  سنجلا  يهاقملا  هذـه  يف  ضرعي 

؟. داسفلا اهيف  دهاشي 
يف2- فارسإلاو  ققشملاو ، فافشلل  ءاسنلا  سبل  اهيلع  ظحلي  نكل  تابـسانملاو ، تاجاوزلا  ةرثك  ةيفيـصلا  ةزاجإلا  يف  رثكت  يتلا  رومألا  نم 

؟. مكهيجوت امف  ةدئافلاو ، ريخلاب  تاعامتجالا  هذه  لثم  لالغتسا  مدعو  رصقلا ، جراخ  ءانغلا  لوصحو  مئالولا ،
بوكر3- زيجت  ىواتف  كانه  اولاق : كلذ  لوح  ةـشقانملا  تمت  ام  اذإو  قئاـسلا ، عم  ءاـسن  ةـعومجم  وأ  ةأرما  خيـشلا - ةليـضف  اـي   - ىرن اـم  ًاريثك 

؟. مكتليضف يأر  ام  ةنيدملا ، لخاد  قئاسلا  عم  ةأرملا 
؟.4- صاخ فاوط  يف  مأ  فاوط  لك  دعب  نوكت  فاوطلا  دعب  يتلا  ةالصلا  له 
ًاباقن5- نسبلي  نهـضعبو  قيـضلاو ، ةعـسلا  نيب  توافتم  وهو  رظنلل ، تفلم  لكـشب  باقنلا  سبل  ةرهاظ  هللا - نهاده   - انئاسن ضعب  نيب  ىـشفت 

مكح نايب  هللا - مكظفح   - وجرأ تاباقنلا ، هذه  نم  نيجذومن  خيـشلا - ةليـضف  اي   - لاؤسلا اذه  قفرب  نودجتو  ءاطغ ، هقوف  نسبلي  نكل  ًاعـساو 
؟. هوحنو قاوسألل  لوزنلا  دنع  هريغ  وأ  مارحإلا  يف  ًَءاوس  امهسبل ،

مونلا6- ىتح  هتقو  لك  هدـنع  سلجي  ذـخأ  مث  حطـسلا ، يف  ةـفرغ  يف  هعـضوو  هرـضحأف  كلذ  تضفرف  يدالوأ ، ىلإ  شدـلا  راضحإ  يجوز  دارأ 
، بابسألا هفتأ  دنع  هقلخ  ءيسي  ذخأف  مهفعـض ، نم  ةسردملا  تكتـشا  ىتح  مهتـسلاجمو  هدالوأ  عطاقف  ةفرغلا ، هذه  يف  هل  هرـضحن  لكألاو 

امك ًادالوأ  يدـل  نأو  ةـصاخ  لعفأ  اذام  يلهأ ، دـنع  اـنأ  نـآلاو  ةرونملا ، ةـنيدملا  يف  يلهأ  نوكل  ناريجلا  دـنع  تبف  تيبلا  نم  ينجرخأ  ةرمو 
؟. تركذ

برشيو7- اهمحل  لكؤي  لهف  يشاوملا ، هذه  هنم  برشتو  يحصلا  فرصلا  هايم  يداولا  اذه  يف  يرجيو  يداولا ، بناج  يف  منغو  لبإ  هدنع  لجر 
؟. اهنبل

مهيف8- لافطألاو  ءاسنلا ، ضعب  جربت  نم  ةيعرـشلا  تافلاخملا  نم  هيفو  لافطألا ، يهالمب  ىمـسي  ام  ىلإ  مهلافطأب  رومألا  ءايلوأ  باهذ  رثكي 
؟. كانه ىلإ  باهذلا  يف  يعرشلا  مكحلا  امف  يهالملا ، هذه  ىلإ  باهذلا  ىلع  ديدش  صرح 

نيعبرأ9- ىلإ  لصي  تابلاطلا  ددع  نأ  ملعلا  عم  ًابيرقت ، وليك  نيعبسو  ةسمخ  دلبلا  نع  دعبت  يتلا  تايلكلا  يف  ةساردلل  تابلاطلا  باهذ  مكح  ام 
؟. ةيلكلا لبق  نم  ًابتار  ىطعي  نهب  بهذي  يذلا  قئاسلاو  ةلفاحلا ، يف  ةبلاط 

ةيفيـصلا10- زكارملا  يف  كهيجوت  امف  مهدـنع ، ءيـش  ءاسملاو ال  حابـصلا  ثيح  مهغارف  رثكي  ةزاجإلا  هذـه  يف  تانبلاو  نينبلا  نأ  مولعملا  نم 
؟. ثانإلاو روكذلل 

-11. مارملا غولب  نم  ةعامجلا  ةالص  باب  حرش  نم  طيرشلا  ةمتت 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

80a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  3.71  ) ( 654  )  ( 243  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . هدئاوفو حاكنلا 

-2. حاكنلا طورش 

-3. يلولا

-4. نيجوزلا اضر 

-5. ةجوزلا نييعت  ثلاثلا : طرشلا 

-6. دوهشلا

-7. حابي امو  مرحي  امو  حاكنلا  يف  بجي  ام  ملعت 

-8 . قالطلا طورشو  حاكنلا  نم  جورخلا  قرط 

80b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( 270  ) Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=soty&ob=1
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=cat
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=zifiin
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=search
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=stat
http://alathar.net/home/ebook/index.php
http://alathar.net/home/alathar/index.php
http://alathar.net/home/visitors/index.php
http://alathar.net/home/forms.php?op=form&formname=contactus
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=1&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=2&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=3&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=4&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=5&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=6&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=7&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=50&p=8&f=0
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=9822
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=9822
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 9ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  123ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

راوزلا 1لجس 
ةيمقرلا 1ةبتكملا 

ًايلاح 135نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
135

سمألا راوز 
785
راوزلا يلامجإ 

7106304

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
3

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
462
ثيدحلا لهأ  جمانرب 

1
راوزلا لجس 
0
ةيمقرلا ةبتكملا 
1

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

 ( تياباغيم  3.75  ) ( 650  )  ( 270  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . قالطلا طورشو  حاكنلا  نم  جورخلا  قرط  ةمتت 

ةمامقلا2- ىلإ  اهريـصم  يتلا  جاوزلا  تاقاطبو  هريغو ، رهم  نم  جاوزلا  فيلاكت  نم  ليلقتلا  يف  نيعماسلاو  نيرـضاحلا  ةوخإلل  ةحيـصن  نم  له 
ريخلا رشنو  ةقاطبلا  هذه  تظفحو  اهب  هللا  عفنل  نيلاير  وأ  لايرب  باتك  وأ  طيرش  ىلع  تعـضو  ولو  تالاير ، ةرـشع  ىلإ  ةسمخ  يواست  دقو 

؟. جاوزلا كلذب 

؟.3- جاوزلا اذه  لشفي  ام  ًابلاغو  معزي ، امك  هتجوز  بدؤي  نأ  لجأ  نم  وأ  ريغلل ، ةاراجملا  دصقب  ةيناث  ةأرما  جوزتي  نميف  مكتليضف  يأر  ام 

؟.4- رمخلا برش  ىلع  رقت  لهو  ةينارصن ؟. وأ  ةيدوهي  امإ  ةيباتكلاب  جاوزلا  مكح  ام 

نأ5- خيـش  اي  لصحي  يذـلا  نأل  مهريغ ؟. نم  مأ  اهمراحم  نم  دوهـشلا  نوكي  لهو  ةـجوزلا ؟. ةـقفاوم  عامـس  حاكنلا  يف  دوهـشلل  طرتشي  له 
. اذه ىلع  اهعيقوت  ذخأيو  ةجوزلا  مراحم  دحأ  بهذيو  نوررقيو ، ناكم  يف  نوعمتجي  دوهشلاو  ةجوزلا  دلاوو  نوذأملا 

قفاوم6- لمعلا  اذه  لهف  اهيلع ، ملسي  لزنملا ال  لخد  اذإو  اهعم ، ملكتي  الو  عجضملا  يف  اهرجهيف  مهافت  ءوس  هتجوزو  لجرلا  نيب  لصحي  ًانايحأ 

؟. فالخلا دنع  هتاجوز  عم  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  لوسرلا  جهنم  وه  امو  رجهلا ؟. يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ةنسل 

81a- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.42  ) ( 645  )  ( 268  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. بازحألا ةروس  رخاوأ  ريسفت 

ًامُوَلظ2- َنَاك  ُهِنإ  ُناَْسِنإلا  اََهلَمََحو  اَْهنِم  َنْقَفَْشَأو  اََهْنلِمَْحي  َْنأ  َْنَيَبأَف  ِلَابِْجلَاو  ِضَْرألَاو  ِتَاوَمسلا  َىَلع  ََةناََمألا  َانـْضَرَع  اِنإإ  ىلاعت (( : هلوق  ريـسفت 
 ((. ًالُوهَج

-3....((. ِتاَِقفَانُْملَاو َنيِِقفَانُْملا  ُهللا  َبَذُعِيل  ىلاعت (( : هلوق  ريسفت 

-4 ((. ِتَاكِرْشُْملَاو َنِيكِرْشُْملَاو  ىلاعت .....(( : هلوق  ريسفت 

-5 ((. ِتَانِْمؤُْملَاو َنِينِْمؤُْملا  َىَلع  ُهللا  َبُوَتَيو  ىلاعت ((: هلوق  ريسفت 

-6 ((. ًاميِحَر ًاروَُفغ  ُهللا  َنَاكَو  :)) .... ىلاعت هلوق  ريسفت 

-7. ةبوتلا طورش 

81b- يرهشلا ءاقللا  ) ةلسلس  19-05-2009 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - يرهشلا ءاقللا  ةلسلس 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( 736  )  ( 322  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةبوتلا طورش  ةمتت 

؟.2- اهومترسف يتلا  ةيآلا  هذه  يف  ةنامألاب  دوصقملا  ام 

يتلا3- قئادـحو ، تاهزتنم  نم  ةـيلئاعلا  عيراشملا  يهو  الأ  اهيلع ، اهنم  نورثكتـسملاو  لاومألا  باـبرأ  تفاـهتي  أدـب  يتلا  ةيـضقلا  هذـه  ضرعأ 
ءاسنلل اهوصـصخي  نأ  ىلوأ  امهيأو  ءالؤهل ؟. كهيجوت  امف  لاملا ، يف  ًاعمط  كلذ  لك  اهيف  ءاسنلاو  لاجرلا  طلتخي  لاومألا ، باحـصأ  اهئـشني 
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تاءاتفتسإ
0

0
تاحفصلا يلامجإ 

467

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 3ريغ 
1ابوروأ
4تارامإلا
1ايلارتسأ

1اكيجلب
29نيصلا
6ايناملأ
3رئازجلا

5رصم
16اسنرف

Gn1
1قارعلا

2ايبيل
1برغملا

1ادنلوه
1جيورنلا

1اينامور

. نكامألا كلت  ىلإ  انلهأب  باهذلاب  ةيلئاع  طوغض  تحت  عقن  خيشلا  ةليضف  اي  نحنف  ةطلتخم ؟. اهولعجي  مأ  ةصاخ 

؟.4- لسكلاو لومخلاو  جالعلل  ةذختملا  ةطشنملا  رومألا  ضعب  يطاعت  دعب  تادابعلا  رئاسو  ةالصلا  ءادأ  مكح  ام 

؟.5- لامتحالا كلذ  يف  رايتخا  هل  نكي  ملو  فلكم  وهو  ةنامألا  لمتحا  يذلا  وه  ناسنإلا  نوكي  فيك 

؟.6- وليكلاب اهباصن  وه  امو  باصنلا ؟. تغلب  اذإ  ةاكزلا  بجت  لهف  ليخنلا ، نم  ددع  اهيف  رودلا  نم  ددع  هل  لجر 

؟.7- ءاوس تانبلاو  ءانبألا  لهو  جاوزلاو ؟. ةرايسلاك  مهتاجاح  يف  ةصاخو  دالوألا  نيب  لدعلا  ةقيرط  يه  ام 

حبصأ8- نآلاو  نسلا ، يف  ريبك  لجر  وهو  ةرايسلا ، تعب  كلذ  دعب  مث  ةرايس ، يدنع  تناك  امل  دجسملا  يف  اهعيمج  تاولـصلا  ىلع  ظفاحأ  تنك 
؟. مكحلا امف  هتيب ، يف  يلصي 

؟.9- ةعكر يل  بسحت  لهف  ىلوألا ، ةعكرلا  يف  يناثلا  عوكرلا  يف  فوسكلا  ةالص  تكردأ 

؟.10- هيلع حسمي  لهف  ةراهط ، ىلع  وهو  رخآ  ًابروج  سبلو  هعزن  مث  بروج  ىلع  حسم  لجر 

؟.11- ثدحملل هتءارقو  ةراهط  ريغ  نم  فحصملا  سم  مكح  ام 

؟.12- ةنامألا لمح  نع  لابجلاو  ضرألاو  تاوامسلا  ىبأت  فيكف  هللا ؟. نم  سيلأ  ضرعلاو  َانْضَرَع ))  ىلاعت ((: هللا  لوق  ىنعم  ام 

-13. لايخلا قوفي  امب  ترثك  ثيح  ةريح  يف  نحنف  مارحلاو ؟. اهنم  لالحلا  طباض  ام  اهيلع ..  بحسلاو  زئاوجلاو  تاقباسملا 

ًاملع14- لمعلا ؛ امف  هفلتأ ، نأ  تدرأ  ةيادهلاب  يلع  هللا  نم  نأ  دعب  نآلاو  يئابرقأ ، دـحأ  ىلإ  هئادـهإب  تمق  دـقو  ىـضم  اميف  شد  يدـل  ناك  دـقل 
؟. يتيده يف  تعجارت  ينأ  وأ  هيطعأ ، نأ  ديرأ  يننأ ال  دقتعي  دق  هنأل  هنم  هبلطأ  نأ  عيطتسأ  يننأب ال 

؟.15- دكار ءاملا  نأب  ًاملع  كلذ  مكح  امف  نأضلاو ، منغلا  عم  نابرشي  ًانايحأو  ةسارحلل ، نادعم  نابلك  اهعمو  نأضلاو  منغلا  نم  ددع  يدل  دجوي 

؟.16- لعفي اذامف  لكاشملا ، ثودح  لاومألا  هذه  در  اذإ  ىشخي  نكلو  ةبوتلاب ، هيلع  هللا  نم  دقو  لاملا  ضعب  هبراقأ  نم  قرسي  ناك  نم 

؟.17- ةمكحملا يف  هئاطخأب  ريهشتلاو  هيبأ  ىلع  نبالا  ةداهش  مكح  ام 

؟.18- زافلتلا ءانتقا  مكح  ام 

؟.19- ةليوط ةدم  اهكرت  اهجوز  نأب  ًاملع  كلذب ؛ ةلهاج  يهو  دتعت  ملو  اهجوز  اهنع  تام  نم  مكح  ام 

؟.20- نييفوصلا ةمئألا  ريغ  دالبلا  كلت  يف  دجوي  هنأ ال  ًاملع  مهريغ ؛ عم  ةالصلا  ترذعت  اذإ  ةيفوصلا  ةمئأ  فلخ  ةعامجلا  ةالص  مكح  ام 

؟.21- لمعت اذامف  تاقيملا  تذاح  اذإ  ضئاحلا  ةأرملا 

؟.22- رمتعملل عادولا  فاوط  مكح  ام 

مساب23- كصلا  بتكو  اهبحاص  ىلإ  ضرألا  داعأ  كلذ  دعب  مث  يراقعلا ، كنبلا  ىلإ  اهب  مدقت  مث  همساب  اهعضوف  هيخأ  نم  ٍضرأ  كص  ٌصخش  ذخأ  اذإ 
؟. مأ ال ةنامألل  ٌضراعم  اذه  لهف  لباقم ، ريغب  نوكي  دقو  لباقمب  نوكي  ام  هيفو  لوألا ، اهبحاص 

هذه24- ءارش  زوجي  له  عيبلل ، صخشلا  اذه  اهضرعيو  ةرايـس  هل  نورتشي  دقعلا  عيقوت  دعب  مث  طاسقأ ، ىلع  كونبلا  عم  نوقفتي  صاخـشألا  ضعب 
؟. ًادقن هنم  ةرايسلا 

-25 (. اهلمعي ملف  ةنسحلاب  مه  نم  ثيدح (:  حرشب  طيرشلا  ةمتت 
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3ايسور
9ةيدوعسلا

3سنوت
43اكيرمأ

ًايلاح 135نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2042791

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
109389202

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
475570

راوزلا لجس 
107503

ةيمقرلا ةبتكملا 
738022

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

114199203
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